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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

 First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اندفاع أمريكي لتسليح اجليش يقابل البطء الفرنسي

احلكومة تلجأ إىل إجراءات مهّمة لتحرير العسكرّيني
حراك  ال  ان  رغم  على 
المتام  وواضحا  حقيقيا 
الرئاسي  االستحقاق 
قريبا، اال ان مثة مؤشرات 
االفق  يف  ترتسم  بدأت 
تبذل  مساعي  بأن  توحي 
رئيس  انتخاب  حنو  دفعا 
جديد للجمهورية يف املدة 
والية  انتهاء  تسبق  اليت 
له  املمدد  النواب  جملس 
يف تشرين الثاني، ليأتي 
التمديد الثاني مثرة اتفاق 
مع  التعاون  يتيح  متكامل 
النتاج  اجلديد  الرئيس 
قانون لالنتخاب جيري على 
اساسه االستحقاق النيابي 

املقبل.
يكتسب  تطور  ويف 
ان  علم  بارزة  دالالت 
السعودية  العربية  اململكة 
قررت متديد مهمة سفريها 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

عواض  علي  لبنان  يف 
اضافية  فرتة  عسريي 
السفري  ان  علما  حمدودة، 

عسريي أكمل جولة لقاءاته 
الوداعية يف بريوت وكان 
لبنان  ملغادرة  يستعد 

اجليش السوري يستعيد السيطرة 
بالكامل على املليحة يف الغوطة الشرقية

استعاد اجليش السوري 
على  بالكامل  السيطرة  ي 
الغوطة  يف  املليحة  بلدة 
وذلك  بالكامل  الشرقية 
مع  عنيفة  اشتباكات  بعد 
سقط  اليت  النصرة  جبهة 
هلا أكثر من 100 بني قتيل 

وجريح.
السيطرة  هذه  وتأتي 
بعد أشهر من االشتباكات 
اجليش  بني  العنيفة 
جبهة  ومسّلحي  السوري 

النصرة.
مصادر خاصة كانت قد 
من  أكثر  أّن  إىل  أشارت 
بني  سقطوا  مسلح  مئة 
حواىل  وإن  وجريح  قتيل 
حتى  كانوا  مسلح   600
زالوا  ما  األخرية  الساعات 

هدنة جديدة يف غزة والفلسطينيون يرفضون »ورقة اسرائيلية«

التتمة صفحة  31

 

IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

15 YEARS EXPERIENCE     10 YEARS GUARANTEE
Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown     • OPEN 7 DAYS

Ph 9796 1022     Fax 9796 3355 
www.impressivewardrobes.com.au

We provide standard and custom designed 
wardrobes in affordable prices with 15 years 
written guarantee.

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.
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حماصرين فيها. 
»سانا«  وكالة  وقالت 
إن اجليش عثر على خمزن 
بينها  من  وأسلحة  ذخرية 
جي«  بي  »آر  قاذفات 

وقنابل وبنادق آلية إضافة 
مليئة  مياه  خزانات  إىل 
باألسلحة وعدد من الرباميل 
اليت زرعها اإلرهابيون يف 

التتمة صفحة  32

من  جديدة  أيام  مخسة 
ال  األنباء  فيما  اهلدنة 
مسار  حول  متضاربة  تزال 
مفاوضات التهدئة بني من 

تقدمًا  أحرزت  إنها  يقول 
بـ«املعقدة«.  ومن يصفها 
وفق  املؤكد  يبقى  لكن 
اجلانب  أن  املعلومات 

ورقة  رفض  الفلسطيين 
إليه  نقلها  إسرائيلية 
حيث  املصري  اجلانب 
وصفتها مصادر فلسطينية 

التتمة صفحة  31

اقليمية  ضغوط  وسط 
رئيس  اعلن  ودولية، 
املنتهية  العراقي  الوزراء 
يف  املالكي  نوري  واليته 
اىل  وجهه  متلفز  خطاب 
الشعب العراقي ختليه عن 
ثالثة  والية  اىل  السعي 
يف رئاسة الوزراء ودعمه 

املكلف  الوزراء  لرئيس 
خطوة  يف  العبادي،  حيدر 
ميكن ان تعجل يف دوران 
السياسية  العملية  عجلة 
تنظيم  فيه  حيقق  بلد  يف 
االسالمية«  »الدولة 
واسعة  مكاسب  املتطرف 

التتمة صفحة  31

أوباما أكد كسر احلصار على جبل سنجار
 املالكي أعلن تنحيه ودعمه للعبادي

إلعالناتكم يف 
اهلريالد االتصال على 

الرقم:
)02( 8764 8186

لاللتحاق مبركز عمله اجلديد 
وتقررت  باكستان.  يف 

بـ«السيئة والرديئة«.
هذا  عن  اعلن  وقد 
الوفد  رئيس  االتفاق 
الفلسطيين إىل مفاوضات 
الذي  األمحد  عزام  القاهرة 
أمل أن تكون اهلدنة كافية 
دائم  وقف  إىل  للتوصل 
أشار  األمحد  النار.  إلطالق 
إىل إحراز تقدم كبري بشأن 
برًا  غزة  عن  احلصار  رفع 

وحبرًا.

الوزراء خالل اجتماعهم
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The above special rates are applicable for those customers who opt-in by texting ACT SAVE to 2525 If you are a National plan ( Saver Plan S, M, L, and XL) customer, you will eligible for the Special discounted international rate. Customers who do not opt-in will be 
charged at the standard rate. These rates and inclusions are current as of 15/07/2014 we reserve the right to change terms of this promotion, giving 7 days’ notice at www.lycamobile.com.au.

Recharge available here 

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®
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®

For more information visit www.lycamobile.com.au or call  1300 854 607

15 1
12 3
4 4

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

19 5
15 7
15 12

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

¢
/min

Flagfall 29¢
2525 ACT SAVE
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Speaking 
English 
Hindi

Astrological Centre
World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV JI

0405 959 672
0426 411 133

Astrological Centre

*مشاكل يف العالقات الزوجية
*الضغط واإلحباط

* مشاكل عائلية وزوجية
* سوء الفهم

* القلق على األحباء
* اوجاع ظهر

* الغرية

* البحث عن عمل
* تعيس يف احلب

* مشاكل مالية
* مشاكل يف العمل

* عودة األحباء
* اجناب االوالد

* حل مشاكل املتخاصمني

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

املــعاجل الروحــاني ساجني جي
خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

هل تشعر باإلحباط يف البحث عن عالم روحاني

نتكلم اهلندية 
واالنكليزية

نتيجة مضمونة 
100%

نفتح 
  7
أيام

 0426 411 133     
 0405 959 672   

اتصلوا ألخذ 
موعد:

4/ 130 Pendle Way. 
Pendle Hill NSW 2145

مركز علم التنجيم والعالج الروحاني 
Astrological Centre

PANDITH SANJEEV JI can removes any kind of problem
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062

لبنانيات

Saturday 16 August 2014  2014 آب  السبت16  

هبة  على  الوزراء  جملس  وافق 
املليار دوالر من اململكة العربية 
اجليش  لتسليح  السعودية 
األمنية،  واألجهزة  اللبناني 
العامة  املؤسسة  اعطاء  وعلى 
لإلسكان سلفة خزينة بقيمة ٣٠ 
مليار لرية وقبول هبات لبعض 
السابق  قراره  وأكد  الوزارات، 
اصدار  الرتبية  وزير  بتفويض 

االفادات.
جلسة  الوزراء  جملس  عقد  فقد 
الرئيس  برئاسة  السراي  يف 
الوزراء  وحضور  سالم  متام 
الذين غاب منهم وزيراإلقتصاد 

آالن حكيم بداعي السفر.
استمرت  اليت  اجللسة  وإثر 
حتدث  ساعات،  السبع  قرابة 
وزير اإلعالم رمزي جريج فأشار 
بكلمة  استهلت  اجللسة  أن  إىل 
خالهلا  أكد  سالم  متام  للرئيس 
على أولوية إنتخاب رئيس جديد 
إىل  بعدها  تطرق  للجمهورية، 
موضوع عرسال مؤكدا أن موقف 
إىل  أدى  قد  الصارم  احلكومة 
السيطرة على الوضع امليداني، 
خطف  إستمرار  أن  من  بالرغم 
ونأمل  مقلق،  أمر  العسكريني 

التمكن من حتريرهم.
وقال: شدد الرئيس سالم يف 
كلمته على أن وحدة املوقف من 
تلك األحداث ضرورية، وأن أي 
وللمسببات  للظروف  مناقشة 
اليت أدت إىل األحداث املذكورة 
ميكن أن تتم بعد إنتهاء األعمال 
الوضع  واستتباب  العسكرية 

األمين.
أضاف: ثم أشار الرئيس سالم 
إىل الدعم الدولي والعربي الذي 
القته سياسة احلكومة وموقفها 
مكافحة  ويف  عرسال  يف 
اإلرهاب. كما أشار إىل الصدى 
إنتخاب  تركه  الذي  اإلجيابي 
الفتا  للجمهورية،  جديد  مفت 
إىل أن هذا اإلنتخاب من شأنه 
الطائفة  داخل  املوقف  توحيد 
السنية، وتبين اخلطاب املعتدل 
الذي يعرب عن رأي ومشاعر أبناء 

تلك الطائفة.

القرارات

جملس الوزراء وافق على اهلبة السعودية للجيش والقوى األمنية 
وأكد قراره السابق بتفويض وزير الرتبية اصدار االفادات

جملس  إنتقل  ذلك  بعد  وتابع: 
املواضيع  حبث  إىل  الوزراء 
األعمال،  جدول  على  املدرجة 
واختذ اجمللس بصددها القرارات 

الالزمة وأهمها:
مشروع  على  املوافقة  أوال: 
إضايف  إعتماد  بفتح  قانون 
لبنانية  لرية  مليار   45٠ بقيمة 
يف املوازنة العامة للعام 2٠14 
لتغطية العجز احلاصل يف إعتماد 

معاشات التقاعد.
إعطاء  على  املوافقة  ثانيا: 
مؤقتة  بصورة  تعليم  منح 
للمستخدمني والعمال عن العام 

الدراسي 2٠1٣- 2٠14.
مشروع  على  املوافقة  ثالثا: 
العامة  املؤسسة  إعطاء  مرسوم 
بقيمة  خزينة  سلفة  لالسكان 
لتسديد  لبنانية  لرية  مليار   ٣٠
فوائد القروض املستحقة عليها 

للمصارف.
رابعا: املوافقة على طلب وزارة 
تكليف  جتديد  واملياه  الطاقة 
جملس اإلمناء واإلعمار اإلستمرار 
بتلزيم مشروع تشغيل وصيانة 
أنظمة املياه واجملاري يف منطقة 
النيب شيت ملدة سنة  بعلبك - 

إضافية.
عدة  على  املوافقة  خامسا: 
مشاريع ترمي إىل نقل إعتمادات 
من إحتياطي املوازنة العامة إىل 
للعام  الوزارات  بعض  موازنات 
القاعدة  أساس  على   2٠14

اإلثين عشرية.
مشروع  على  املوافقة  سادسا: 
دائرتني  بإستحداث  مرسوم 
حمافظة  يف  العمل  لوزارة 
لبنان  جلبل  واحدة  لبنان،  جبل 
جونيه،  مدينة  مركزها  الشمالي 
اجلنوبي  لبنان  جلبل  وواحدة 
العمل  وزارة  مبنى  يف  مركزها 
بعبدا،  ألقضية  الشياح  يف 

عاليه، والشوف.
مذكرة  على  املوافقة  سابعا: 
على  احملافظة  حول  تفاهم 
الطيور  من  املهاجرة  األنواع 
وأوروبا  أفريقيا  يف  اجلارحة 
البيئة  وزير  وتفويض  وآسيا، 

التوقيع عليها.
ثامنا: املوافقة على قبول هبات 

لبعض الوزارات.
سبيل  على  املوافقة  تاسعا: 
بعض  سفر  على  التسوية 
املوظفني للمشاركة يف نشاطات 

يف اخلارج.
قبول  على  املوافقة  عاشرا: 
من  املقدمة  العينية  اهلبة 
مبا  السعودية  العربية  اململكة 
يعادل مبلغ مليار دوالر امريكي 
لتسليح وجتهيز اجليش اللبناني 
واألمن  الداخلي  األمن  وقوى 

العام وأمن الدولة.
اصدار االفادات

البنود  يف  البحث  بعد  وقال: 
األعمال،  جدول  من  املذكورة 
تطرق جملس الوزراء إىل بعض 
جدول  خارج  من  املواضيع 
األعمال، فتمت مناقشتها وقرر 

اجمللس بصددها ما يلي:
اوال عرض وزيرالرتبية والتعليم 
العالي انه بعد ان حاول كل ما 
العام  بإمكانه عمله النقاذ  كان 
عملية  بدء  طريق  عن  الدراسي 
من  تأكد  ان  وبعد  التصحيح 
مجيع الفرقاء السياسيني ان ال 
احد يضمن تاريخ انعقاد اجللسة 
النيابي  اجمللس  التشريعية يف 
القرار سلسلة الرتب والرواتب 
وقد ابلغ اعضاء هيئة التنسيق 
النقابية هذا االمر وحاول معهم 
وانصاف  الدراسي  العام  انقاذ 
يف  حقهم  واعطاءهم  الطالب 
انه  الوزير  الشهادات. واضاف 
حماولة  يف  الكايف  الوقت  اخذ 
انه  واكد  التنسيق  هيئة  اقناع 
وحدا  امللف  هلذا  حدا  سيضع 
يوم  واهلهم  الطالب  ملعاناة 
آب   16 يف  الواقع  السبت 

اجلاري.
اكد  العرض  هذا  اثر  وعلى 
السابق  قراره  الوزراء  جملس 
بتفويض وزير الرتبية والتعليم 
العالي اصدار االفادات من اجل 

انقاذ مستقبل الطالب.
علما  اجمللس  اخذ  ثانيا: 

العدل  وزير  من  كل  باستنكار 
ملا  االجتماعية  الشؤون  ووزير 
طرابلس  مدينة  له  تتعرض 
على  وتأكيدهما  افرتاءات  من 
زالت  وما  كانت  طرابلس  ان 

وستبقى للعيش املشرتك.
الوزراء  جملس  يدعو  ثالثا: 
وسائل االعالم اللبنانية لاللتزام 
وحدة  حتفظ  اليت  باملبادىء 
وارضه  شعبه  وسالمة  لبنان 
وجتنب كل ما يسيء اىل صورة 
لبنان يف الظروف الدقيقة اليت 
مير بها الوطن واملنطقة. وكلف 
اي  االعالم رصد  وزير  اجمللس 
خمالفة للقانون واجراء املالحقات 
القضائية، مؤكدا ان احلكومة لن 

تتهاون مع هذه املخالفات.
يؤملها  اذ  احلكومة  ان  رابعا: 
املشهد الالانساني احلاصل يف 
للنموذج  واملناقض  املوصل 
التعايش  على  القائم  اللبناني 
اجملتمع  تطالب  والتسامح، 
لوقف  السريع  بالتحرك  الدولي 
يف  والتهجري  القتل  مسلسل 
مكونات  مجيع  حلماية  املوصل 
تناشد  وهي  العراقي،  اجملتمع 
اختاذ  املعنية  الدول  كل 
االجراءات القانونية لدى احملكمة 
اجلنائية الدولية، وهذا ما قام به 
لبنان سابقا، وذلك بغية محاية 
الشعوب واجلماعات من اجلرائم 
املرتكبة ضدها،  اإلنسانية  ضد 
والشعيب  الرمسي  لبنان  وإن 
اخلارجية سيتابع كل  عرب وزارة 
اإلتصاالت الالزمة حتفيزا لتحرك 
بفظاعة  واستشعارا  مساعد 

اجلرمية ضد شعب مقهور.
النفايات  موضوع  بصدد  أما 
الصلبة والرتاخيص جلامعات أو 
لبعض اجلامعات يف إنشاء فروع 
قرر  فقد  برامج،  إستحداث  أو 
اجمللس ختصيص جلسة لدراسة 
من  الرابعة  عند  املوضوع  هذا 
آب   19 يف  الثالثاء  ظهر  بعد 

اجلاري.

علق الصبي
أحد  وّرط  الذي  اجلالية  جهابذة  أحد  عن   كتاب  حديثًا  صدر 
الزحافيني بإحدى عملياته وعلمنا ان هذا الزحايف ال يغمض له 
جفن يف الليل حيث أن صوت املطرقة يّرن يف أذنيه وهو اآلن 

يخ...ويكّيل..  علق الصيب.

***

دعم  غزة.. باألكل فقط!
كالعادة  الوطين(  األكل  )عشاق  حضرها  وليمة  احدهم  أقام 
معتربًا أنه والزمرة، الذين مل نشاهدهم مرة واحدة يف مظاهرة 
وحلم  كبة  أكلوا  إذا  واجلوالن،  وفلسطني  غزة  دعم  أجل  من 
يعتربون  وكأنهم  االنتصارات..  حققوا  قد  يكونون  مشوي 
بطون  شبعت  شبعوا  فإذا  باالكل،  غزة  أبناء  ميثلون  أنفسهم 
والكلمة  املوقف  يف  الوحدة  تتجلى  وهنا   ... كافة  الغزاويني 
و»الصحون« بأبهى حللها.. فناموا قريري العني يا غزاويني فان 

»هنا« من يشعر معكم ويأكل نيابة عنكم.
فهنيئا لكم يا غزاويني بهكذا دعم!!!

ضربة
ع الراس

التغيري  تكتل  عضو  اوضح 
ديب  حكمت  النائب  واالصالح 
سعد  الرئيس  بني  اللقاء  ان 
باسيل  جربان  والوزير  احلريري 
األخري،  يكون  ولن  االول  ليس 
سابقة  لقاءات  اىل  باالضافة 
حصلت مع العماد ميشال عون، 
لكن املهم ان هناك اتفاقا حول 
أهمها  أساسية  وطنية  مسائل 
وتغليب  اللبناني  اجليش  دعم 
كّلي  ورفض  االعتدال  لغة 
املوجة  وهلذه  التكفري  لثقافة 
ونالت  مؤخرا  لبنان  اليت ضربت 
بعض  وكبدته  جيشه  هيبة  من 
معه،  االصطدام  بعد  اخلسائر 
دحر مشروع  كانت  النتيجة  لكن 
االمارة االسالمية كما كان خيطط 

له وحتصني الساحة الداخلية.
ولفت يف حديث اىل وكالة االنباء 
املركزية اىل توافق بني املستقبل 
والوطين احلّر على ضرورة إجناز 
ومطالبة  الرئاسي  االستحقاق 
برتمجة  كافة  السياسية  القوى 
جلهة  وحتديدا  افعاال،  أقواهلا 
كالم الرئيس احلريري مرات عّدة 
ميّثل  قوي  رئيس  انتخاب  عن 
ال  اننا  مؤكدا  املسيحية،  بيئته 
مطلقا،  احلريري  نوايا  نشك يف 
خالل  عمليا  ترمجتها  جيب  لكن 

االيام املقبلة.
بعد  اللقاء  حصول  سبب  وعن 
أكد  جّدة،  اىل  احلريري  مغادرة 
ديب ان هذه املسألة هلا عالقة 
بعيدا  فقط  السفر  بتوقيت 
ان  وأعتقد  آخر.  سبب  أي  من 
سنشهد  املقبلة  الساعات  خالل 
الشعارات  ترتجم  عملية  خطوات 
خصوصا  سابقا،  ُأطلقت  اليت 
قدر  على  السياسية  القوى  ان 
كاٍف من الوعي للذهاب اىل هذه 
صحيحة  بصورة  االستحقاقات 
وصحية تصون االستقرار وتعطي 

مناعة أكرب للبلد يف وجه التحديات 
اليت رأينا بعض فصوهلا، مشريا 
اىل حذر من تكرار هذه الفصول، 
وبيئتنا  اللبناني  جمتمعنا  لكن 
السياسية وجيشنا يف املرصاد. 
عون  العماد  بني  اللقاء  وقال 
لكن  حمتمل،  احلريري  والرئيس 

حتى اآلن ال شيء حمسوما.

ربط التمديد باالنتخاب
وردا على سؤال عن ربط الفريق 
االستحقاق  بإجناز  التمديد  اآلخر 
الرئاسي، شّدد على اننا نرفض 
ملواقع  التمديد  أشكال  كّل 
املسؤولية كافة، معتربا ان حتى 
واقعا  أمرا  ليس  التمديد  اآلن 
سياسية  قوى  إعالن  ظّل  يف 
جمللس  التمديد  رفضها  عّدة 
إقرار  املفروض  ومن  النواب، 
البكاء  قبل  جديد  انتخاب  قانون 
على االطالل. وسأل أين اصبح 
ُوعدنا  الذي  االنتخاب  قانون 
املشاركة  تعزيز  اجل  من  به 
الربملان؟  الصحيح يف  والتمثيل 
قوي  مجهورية  رئيس  ووصول 
نيابية كربى يعطي  ميثل شرحية 
بفعالية  أصحابها  اىل  احلقوق 
لوقف املهزلة املستمرة منذ ربع 
قرن، وال جيوز التالعب باملوقع 
حنن  هنا،  من  األول.  املسيحي 
خالل  من  إجيابية  صدمة  حندث 
امتناعنا عن املشاركة يف انتخاب 
الدستور  مع  ينسجم  ال  رئيس 

وامليثاق الوطين.
التمديد  رفض  بني  الربط  وعن 
ديب  قال  التأسيسي،  واملؤمتر 
هذا االمر نسمع به منذ سنوات 
عّدة ويلجأ اليه البعض من اجل 
إلقاء التهم على اآلخرين، علينا 
أساسه  من  املرض  هذا  مكافحة 
مشكلة  هناك  ان  خصوصا 

مشاركة مسيحية حقيقية.

لقاء احلريري - باسيل ناقش مسائل وطنية
ديب: ترمجة الشعارات بالساعات املقبلة

استقبل قائد اجليش العماد جان 
الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي 
األمريكي  الكونغرس  عضو 
على  لني  ويست  مور  الند 
حضور  يف  مرافق،  وفد  رأس 
هيل.  ديفيد  األمريكي  السفري 
األوضاع  يف  البحث  وتناول 
بني  الثنائية  والعالقات  العامة 
استقبل  ثم  البلدين.  جيشي 
السفري الربيطاني طوم فليتشر، 
وتناول البحث التطورات الراهنة 
التعاون بني اجليشني  وعالقات 

اللبناني والربيطاني.
أفراد  من  عددا  استقبل  كما 
عائلة العقيد الشهيد داني حرب، 
الذين شكروا قائد اجليش على 
ثقتهم  عن  معربين  تعزيته هلم، 
اجليش  قيادة  بإجراءات  الكاملة 
االعتداء  يف  العدالة  لتحقيق 
اإلرهابي الذي تعرض له اجليش 

يف بلدة عرسال.
ال  أنه  اجليش  قائد  أكد  بدوره 
اجليش  كرامة  على  مساومة 
قضايا  وأن  كافة،  وعسكرييه 

واملفقودين  واجلرحى  الشهداء 
طليعة  يف  ستبقى  العسكريني 

اهتمامات املؤسسة العسكرية.
السفري  ايضا  قهوجي  واستقبل 
الذي  فليتشر  طوم  الربيطاني 
السفارة  وزعته  بيان  يف  قال 
اجليش  لقائد  تعازي  قدمت 
أرواح  يف  األخرية  للخسارة 
اللبنانيني يف  واملدنيني  اجلنود 
العماد قهوجي  عرسال. وأبلغت 
ستعمل  املتحدة  اململكة  بأن 
بالستية  محاية  لتوفري  بسرعة 
للجيش  التحتية  للبنية  إضافية 
اللبناني يف أحناء مدينة عرسال.
اجليش  لقائد  أكدت  أضاف: 
جمددا على التزام اململكة املتحدة 
بسيادة لبنان واستقراره ودعمنا 
اللبناني.  للجيش  املستمر 
اإلضافية  باحلزمة  أبلغته  وقد 
للمساعدات الربيطانية، وناقشنا 
العاجلة  االحتياجات  كيف ستليب 
اللبناني  اجليش  قدرة  لتعزيز 
واجلنود  املدنيني  محاية  على 

حول وداخل عرسال.

التقى السفري الربيطاني ونائبا امريكيا
قهوجي: ال مساومة على كرامة اجليش 

وعسكرييه
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فقد جواز سفر باسم
السيد علي سلوم

فالرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا 
االتصال على الرقم:
0424 341 349

جــواز سـفر مـفقود

اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  استقبل 
يف  قباني،  رشيد  حممد  الشيخ 
سفري  االول،  امس  الفتوى  دار 
علي  السعودية  العربية  اململكة 
عواض عسريي يف زيارة وداعية، 
تقديرا  الفتوى  دار  وسام  ومنحه 
الديبلوماسية  مهماته  ملمارسة 
لبنان، ونوه املفيت ب جهود  يف 
السفري عسريي وعمله على تعزيز 
السعودية  اللبنانية  العالقات 
اللبنانيني  حض  يف  ومساهمته 
بالكلمة  وطنهم  قضايا  حل  على 

الطيبة ووحدة الصف.
بعد  السعودي  السفري  وقال 
وداعية  لسماحته  زيارتي  اللقاء: 
مت  مبا  املسلمني  لتهنئة  وأيضا 
إجنازه أخريا يف دار الفتوى، واليت 
أرى إن شاء اهلل حبول اهلل وقوته 
القائم،  الوضع  على  تنعكس  ان 
وحنن نعرف مجيعا ان دار الفتوى 
اليت  وهي  االعتدال،  صوت  هي 
ان  ونرجو  االعتدال،  صوت  متثل 
يلتف حوهلا اجلميع لتقوم باملهمة 
املوكلة اليها، وان يستطيع مساحة 
الربنامج  ينفذ  ان  اجلديد  املفيت 
عندما  خطابه  يف  عنه  أعلن  الذي 
مت انتخابه أخريا، ومتنياتي بالصحة 
قباني،  املفيت  لسماحة  والعافية 
وبالتوفيق لسماحة املفيت دريان.

ثم زار السفري السعودي الرئيس 
بريوت  منزله يف  كرامي يف  عمر 
حضره  لقاء  معه  وعقد  مودعا، 
كرامي  فيصل  السابق  الوزير 
عثمان  كرامي  الرئيس  ومستشار 
اجملذوب، مت خالله عرض لالوضاع 
اللبنانية  الساحة  على  العامة 
السفري  اجرى  كذلك  والعربية. 
بالرئيس  هاتفيا  اتصاال  عسريي 

سليم احلص.
امس،  عسريي  السفري  زار  كما 
يف  الصحافة  حمرري  نقابة 
الياس  النقيب  والتقى  احلازمية، 
النقابة  جملس  وأعضاء  عون 
ملناسبة  مودعا  واملستشارين 
يف  الديبلوماسية  مهمته  إنتهاء 

لبنان.
إستهل النقيب عون اللقاء، الذي 
حتول إىل حوار، بكلمة جاء فيها: 
سنوات أمضيتها يف ربوعنا كانت 
حافلة باحملبة والعاطفة واإلخالص 
اململكة  مكرمات  ينسى  لن  لوطن 
كرام  مملكة  السعودية  العربية 
امللك  العزيز  عبد  مع  إنطلقت 
قلوب  يف  اخلالد  املؤسس 
وهي  ثراه  اهلل  طيب  اللبنانيني، 
على  أوفياء  أبناء  مع  مستمرة 
وصية الوالد وهي اليوم بيد أمينة 

بيد امللك عبداهلل، أطال اهلل عمره 
وحفظه.

عسريي
شكر  بكلمة  عسريي  السفري  ورد 
كلمته  على  عون  النقيب  فيها 
وحفاوته، وقال: قلت لي نقيب، 
لن أقول لك وداعا بل إىل اللقاء 
وهو كذلك. حب لبنان مميز لدينا 
يف اململكة ومن يأتي لبنان يشعر 
بهذه احملبة، وأنا واحد من هؤالء. 
أحببنا لبنان وأهله. أشكر حضوركم 
أحتدث  لي. وعندما  وإستضافتكم 
فأنتم  إخواني.  بني  أنين  أشعر 
وتأثريكم  اللبنانية  الصحافة  جسد 
على الرأي العام تأثري مباشر وال 
لبلدكم.  بإخالصكم  يوصيكم  أحد 
وحمبيت للبنان جتعلين أحتدث معكم 

بكل حب ووفاء.
ما  كل  على  أشكركم  اضاف: 
قدمتموه للمملكة العربية السعودية 
وللبنان. نقدر جهودكم يف توطيد 
العالقات بني اململكة ولبنان واليت 
نتابعها باستمرار. فأنتم الشريان 
لبنان  بني  يربط  الذي  العاطفي 
تأثري  ثأثريكم  والعامل.  واململكة 

إجيابي على الرأي العام.
هناك  عسريي:  السفري  وقال 
شيء ال يشبه لبنان وال يلبق له، 
الغلو والتطرف.أنا ال أتكلم عن بلد 
الطوائف.  كل  فيه  مبنى  عن  بل 
اللبناني  النسيج  يف  اإلنصهار 
العامل  يف  مكان  أي  يف  يوجد  ال 
اللبناني  شخصية  فإن  ولذلك 
أقالمكم  تسخر  أن  وأرجو  مميزة 
الذي  والتغيري  بلدكم.  ملصلحة 
حصل يف دار الفتوى هو جتسيد 
لإلعتدال املطلوب من كل الطوائف 
أن  يكفي  ال  اإلعتدال  والناس. 
نتحدث عنه بل أن نعمل من أجل 
هلا  وشاشاتكم  أقالمكم  حتقيقه. 
دور يف جتسيد هذا اإلعتدال يف 

جمتمعكم.
اضاف: أرجو من الصحافة اللبنانية 
دعا  ما  بوحي  تعمل  أن  احملرتمة 
إليه خادم احلرمني الشريفني وهو 
حماربة اإلرهاب الفكر الظامل الذي 
القيم  وعن  اإلسالم  عن  يبتعد 
يذبح  الذي  اإلنسان  اإلنسانية. 
إنسانا هو ليس إنسانا، وبالتالي 
فإن اإلحنراف الذي نعاني منه يف 
عاملنا لألسف يكافح بالعقل النري 
وباخلطاب الديين املعتدل وتشجيع 
كل من يتبنى هذا اإلعتدال سواء 
اإلعالم.  يف  أو  اجلمعة  خطبة  يف 
على  احملافظة  باستطاعتنا  هكذا 
احلالية  أجيالنا  وعلى  أوطاننا 

والقادمة.

التقى املفيت قباني وكرامي وزار نقابة احملررين مودعا..السفري السعودي: حملاربة االرهاب ورفع الصوت اىل االعتدال
التطرف جديد  وأشار اىل ان هذا 
حمبة  وبكل  بالتالي  لبنان،  على 
ومودة أرجو من أقالمكم وعقولكم 
إىل  الصوت  رفع  مواكبة  النرية 
يف  التطرف  لبنان.  يف  اإلعتدال 
ومجيعنا  لبنان.  به  يتأثر  املنطقة 
جمندون حملاربة كل ما ال ينسجم 
مع ديننا وال مع قيمنا اإلجتماعية. 
ليس املطلوب حماربة وذبح بعضنا 
ونتحاور  نتحاب  أن  بل  البعض 
لكم  أشكر  ونتصارح.  ونتصاحل 
كل تعاون وحمبة وعاطفة ملستها 
لبنان  يف  وجودي  فرتة  خالل 
العربية  اململكة  الثاني  لبلدكم 
اململكة  يف  اللبناني  السعودية. 
العربية السعودية هو لبناني. يف 
أي جملس  لبناني يف  أي  اململكة 
للمرء  يكفي  لبناني.  هو  سعودي 
ميزة  هذه  لبنان.  من  يكون  أن 
لكم  أشكر  عليها.  احملافظة  جيب 
احلرمني  وخلادم  للمملكة  حمبتكم 
وبكل  وحنن  ولقيادته  الشريفني 
صدق نبادلكم نفس الشعور. وأنا 
لن أغادركم سيبقى عقلي وقليب 

معكم وحمبيت لكم مجيعا.
حوار

السفري  فيه  رد  حوار  دار  ثم 
السعودي على أسئلة وإستفهامات 
الصحافيني، فقال: جئت لوداعكم 
ولكين  صحايف  ملؤمتر  وليس 

مستعد لإلجابة عن كل أسئلتكم.
الفلسطينية،  القضية  عن  سئل 
صغريا  طفال  كنت  منذ  فقال: 
أذهاننا  يف  عالقة  القضية  وهذه 
كل  قلب  يف  وهي  وقلوبنا 
على  وسنموت  ترعرعنا  سعودي، 
ولكن  وجداننا،  يف  هي  دعمها. 
هناك شيء جديد ظهر على اإلسالم 
له.  نتنبه  ومل  فرتة  منذ  وعلينا 
الغلو يف الدين اإلسالمي ظهر عام 
1979 وحصل تغيري يف املناطق. 
ما  أنين  أقول،  أمانة وصدق  بكل 
عرفت أنين مسلم سين إال مع ثورة 
جترد.  بكل  ذلك  وأقول  اخلميين، 
قبل ذلك كنت أعرف أنين مسلم. 
كنا نستقبل احلجاج اإليرانيني بكل 
ولألسف  وإحرتام.  وعاطفة  حمبة 
وصوت  فايروسالطائفية  ظهر 
القوى  بعض  فبدأت  الغلو، 
والطائفية.  الغلو  هذا  باستغالل 
ننساها  لن  فلسطني  قضية 
قلوبنا  يف  وستبقى  كانت  فهي 
اليوم  مواجهة  ووجداننا. حنن يف 
مجيعا  قتلنا  يريد  غريب  عدو  مع 
اإلعالم  مواكبة  متييز.  دون  ومن 
يف  مؤثرا  دوره  كان  لإلعتدال 

اململكة العربية السعودية.

السعوديتني،  اهلبتني  عن  سئل 
األوىل  السعودية  اهلبة  فقال: 
الدور  وبقي  سام  بأمر  أقرت 
اإلتفاق  حتديد  يف  الطرفني  على 
حوهلا بناء على طلبات اللبنانيني. 
السعودية  العربية  اململكة  دور 
اهلبة  بدفع قيمة  هو دور حمصور 
ولذلك كان  آخر،  دور  وليس هلا 
ذلك  يف  دور  الفرنسية  للحكومة 
لكي تظهر الشفافية يف التعامل. 
اللبناني  اجليش  حيددها  الطلبات 
واململكة  يؤمنونها  والفرنسيون 
بالنسبة  هذا  للفرنسيني،  تدفع 

للهبة األوىل.
جاللة  كان  الثانية،  اهلبة  اضاف: 
عن  إبعادها  على  حريصا  امللك 
يطلبه  ما  وتأمني  البريوقراطية 
اإلرهاب  ملكافحة  اللبناني  اجليش 
من خالل أسلحة حمددة له. األمن 
ال  كل  إىل  حباجة  اللبناني  العام 
فإذا  باإلرهابيني،  املتعلقة  داتا 
منهم.  لبنان  حيمي  عليها  حصل 
يكون  العام  فاألمن  وبالتالي 
كل  يف  إلكرتونية  بثورة  نعم  قد 
أجهزة  إىل  ستذهب  اهلبة  لبنان. 
عسكرية أمنية حلماية لبنان. اهلبة 
ستطال قوى األمن الداخلي وبعيدا 
هبات  هناك  بريوقراطية.  أي  عن 
يف املاضي تأخرت ألنها دخلت يف 
يف  حيصل  ما  وهذا  التنفيذ  آلية 
حيصل  عندما  ولكن  العامل.  دول 
اجلهات  قبل  ومن  مباشرة  الشراء 
عالية  شفافية  فتكون  املعنية 
ومع جهات معروفة.الرئيس سعد 
اجلهات  كل  إىل  استمع  احلريري 
اململكة  على  لعرضها  ومتطلباتها 
ليتم شراؤها فورا ومن دون أي 
الطريقة  هذه  كانت  لذلك  تأخري. 

األفضل واألسرع.
ضد  هي  اهلبة  هذه  هل  سئل: 

حزب اهلل؟
أكرب  وقيادتها  اململكة  أجاب: 
وأمسى من أن تفكر بهذا التفكري. 
تعلنه.  فهي  شيئا  تقول  وعندما 
وما  املاضي،  يف  جتربة  ولنا 
قدم هو خلدمة لبنان والدفاع عنه 
اللبناني  اجليش  إىل  وسيسلم 
وجزء  الطوائف  كل  من  هو  الذي 
الطائفة  من  هو  اجليش  من  كبري 
نفكر  أال  فأرجو  الكرمية.  الشيعية 
عن  تعلو  اململكة  سلبية.  بطريقة 
هذا  إىل  والسقوط  التفكري  هذا 
يراد  الذي  التفكري  من  املستوى 
أن  تريد  أن  اململكة  تصوير  منه 
بينهم.  ما  يف  اللبنانيون  يتقاتل 
ليس هذا مبدأ اململكة اليت حترص 
على سالمة لبنان ورفاهيته وعلى 
اللحمة بني أبنائه. حنن يف اململكة 
الصف  وحدة  إىل  دائما  ندعو 
اللبناني ال إىل إنقسامهم. وعندما 
أشارك يف إحتفال ختريج الضباط 
الطوائف  كل  من  وهم  اللبنانيني 
أفرح وأمتنى أن ينسحب ذلك إىل 

كل مكونات اجملتمع اللبناني.
سعد  الرئيس  عودة  عن  سئل 
أمنه،  وسالمة  املفاجئة  احلريري 
وجه  يف  موجود  اخلطر  فقال: 
الشيخ  واجب.  واإلحتياط  اجلميع 
الوقت  ويف  بلده  إىل  عاد  سعد 
حصل  الذي  والتغيري  املناسب 
يف دار الفتوى يشجع إىل خطوات 
سياسي  حراك  هناك  األمام.  إىل 
لإلنتخابات  متطلبات  وهناك 
النيابية  ولإلنتخابات  الرئاسية 
مكون  هو  احلريري  سعد  والشيخ 
سياسي يف لبنان وبالتالي أعتقد 
أن وجوده يف لبنان ضروري وجاء 

يف اللحظة املناسبة.
سئل عن الشغور الرئاسي وجهود 
يف  السعودية  العربية  اململكة 
فقال:  النظر،  وجهات  تقريب 
أمانة أقول مل ولن  اململكة وبكل 
تتدخل باألمساء أبدا. اإلختيار جيب 
تشجع  اململكة  لبنانيا.  يكون  أن 
كل الفرقاء إلجياد احللول املناسبة 
من أجل إختيار الرئيس يف أقرب 
وقت، ولكنها لن تتدخل يف هذا 
كالمي  على  والربهان  املوضوع، 

مل  اليت  احلكومة  تشكيل  موضوع 
نشجع  حنن  تشكيلها.  يف  نتدخل 
تقارب  إىل  ادعو  نتدخل.  ولن 
وجهات النظر إلجياد رئيس الذي 
هو رأس اهلرم وغيابه مشكلة مع 

الدول وتبادل السفراء معها.
سئل عن التغيري السياسي الذي 
حصل يف العراق وحتفظات اململكة 
ال  فقال:  املالكي،  الرئيس  على 
ملف إيران وال ملف العراق عندي، 
رأينا  إفرتاضيا.  سيكون  وجوابي 
يف التغيري الذي حصل يف العراق 
العراقية قبل غريها،  خريا للدولة 
تغيري  من  حصل  ما  وبالتالي 
اإلقليمي  الوضع  على  سينعكس 
سيفتح  التغيري  وهذا  واملنطقة، 
وأمتناها  املنطقة  جديدة يف  آفاقا 

خريا إن شاء اهلل.
سوريا،  يف  الوضع  عن  سئل 
سوريا  يهمها  اململكة  فقال: 
ووحدة شعبها وإستقرارها. وضع 
سوريا اليوم صعب ونتمنى أن حيل 
السالم فيها، ولبنان يتأثر يف ما 
حيصل يف سوريا وهو يستضيف 

أكثر من مليون سوري نازح.

املشرتكة  التنسيق  هيئة  عقدت 
تيار  يف  طرابلس  منسقية  يف 
الدوري  اجتماعها  املستقبل 
اجلسر،  مسري  النائب  برئاسة 
ونوس  بدر  النائب  وحضور 
الدكتور  السابق  والنائب 
هيئة  واعضاء  علوش،  مصطفى 
مكتب منسقية طرابلس، واصدر 
اىل  فيه  أشاروا  بيانا  اجملتمعون 
أنهم عرضوا عودة الرئيس سعد 
وما  لبنان،  اىل  احلريري  الدين 
بها  امل شعر  رافقها من فسحة 
عليهم  سيطر  ان  بعد  اللبنانيون 
من  املنطقة  تعيشه  مما  اليأس 
على  االمر  هذا  وتداعيات  هزات 
العودة  هذه  وانعكاس  لبنان، 
يف  وانتعاشا  اقتصاديا  انفراجا 

احلركة السياسية.
السياسي  التحرك  ومثنوا 
بها  قام  اليت  واالجتماعات 
ما  وخاصة  احلريري  الرئيس 
موضوع  بتنفيذ  منها  يتعلق 
املشكورة  السعودية  اهلبة 
باملطالب  املعينة  اللوائح  ووضع 
للمؤسسات  الالزمة  واحلاجات 

االمنية على اختالفها.
اللبناني وشهداءه  اجليش  وحيوا 
الذين سقطوا يف معركة عرسال 
دخلوا  الذين  االرهابيني  ضد 
ان  معتربين  احلدود،  خارج  من 
مهم  اجناز  عرسال  يف  جرى  ما 

حفظ البلدة واهلها، بسبب حزم 
اجليش وحكمة املعاجلة االمر الذي 
اجرب املسلحني على االنسحاب من 

عرسال.
املوقف  عند  اجملتمعون  وتوقف 
والذي  عرسال  البناء  الوطين 
الدولة  خبيار  بتمسكهم  متثل 
واملؤسسات، وتقدميهم الشهداء 
واستقراره،  الوطن  عن  زودا 
مشددين على أهمية تسريع ملف 
املفقودين العسكريني وان يشكل 

حتريرهم اولوية االولويات.
التطوع

تطويع  مسألة  عند  توقفوا  كما 
اللبناني  اجليش  يف  عناصر 
االمنية،  املؤسسات  وسائر 
اعتبار  على  اخلطوة  هذه  فثمنوا 
االستثمار  هو  استثمار  أهم  ان 
استثمار يف  اي  والن  االمن  يف 
الفائدة  له  تكون  ال  آخر  جمال 
استقرار  يواكبه  مل  اذا  املرجوة 
على  مشددين  البلد،  يف  امين 
ضرورة تطويع عدد كبري من ابناء 
طرابلس النه ولفرتة طويلة كانت 
املدينة حمرومة من هذا االمر، ثم 
ان هذه فرصة لتعزيز التالحم بني 
الطرابلسيني واملؤسسات االمنية 
باالضافة  املتطوعني،  خالل  من 
اىل ما يوفره التطويع من تنمية 
سريعة نتيجة ما يضخه املتطوعون 
من سيولة يف االسواق اليت غابت 

عنها احلركة لفرتة طويلة.
وتوجه اجملتمعون بالتربيك للشيخ 
مبناسبة  دريان  اللطيف  عبد 
مثنني  للجمهورية،  مفتيا  انتخابه 
الرائع  الدميقراطي  اجلو  على 
العملية  امتام  يف  والراقي 
الفتوى وعلى  دار  االنتخابية يف 
اخلطاب الوطين املهم الذي توجه 
االرهاب  اللبنانيني مدينا  به اىل 
وداعيا للحفاظ على الشركاء يف 
مبا  االسالمي  العامل  ويف  الوطن 
والنهج  االسالم  مساحة  يعكس 
واجلماعة  السنة  الهالي  االصيل 

عرب التاريخ.

تيار املستقبل يف طرابلس: عودة احلريري 
انعكست انفراجا اقتصاديا وانتعاشا سياسيا
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لبنانيات

سار البطريرك املاروني الكردينال 
على  الراعي  بطرس  بشاره  مار 
خطى البطاركة القديسني اىل دير 
سيدة قنوبني االثري، يف مناسبة 
العذراء،  السيدة  انتقال  عيد 
صياح،  بولس  املطارنة:  يرافقه 
علوان،  وحنا  العمار،  مارون 
املونسنيوران جوزف البواري ونبيه 
صعب  حبيب  والكهنة:  الرتس، 
عازار  بطرس  واالب  عرب  وخليل 
االعالمية  الدائرة  عن  واملسؤول 

احملامي وليد غياض.
الدير،  حميط  اىل  وصوله  ولدى 
راهبات  وانشدت  االجراس  قرعت 
الرتانيم  قنوبني  واهالي  الدير 

واناشيد الرتحيب.
وترأس الراعي قداسا يف كنيسة 
من  حشد  حضور  يف  السيدة، 
خمتلف  من  ومؤمنني  االهالي 
االجنيل،  تالوة  وبعد  املناطق. 
القى عظة عنوانها منذ اآلن تطوبين 
مجيع األجيال ألن القدير صنع بي 
الصالة  اىل  فيها  دعا  العظائم، 
ولبنان  الشرق  مسيحيي  اجل  من 
والعامل وقال: من نعم اهلل علينا 
أننا نندرج يف مسرية األجيال اليت 
على  مريم  وطوبت  الرب  عظمت 
كل العظائم اليت متمها الرب اإلله 
إنسان  لكل  وجعلها  العذراء  يف 

والكنيسة النموذج واملثال.
بالعيد  حنتفل  كبري  بتأثر  وطبعا 
فيه  عاش  الذي  املكان  هذا  يف 
منذ  تقريبا  عام   400 البطاركة 
إرتفعت  وكم   1823 اىل   1440
املكان  هذا  من  وأصوات  أنأشيد 
املقدس وكيف على مدى التاريخ 
تتواصل جيال بعد جيل صالة مريم 
التعظيمية للرب وكيف أنه جيل بعد 
وننظر  السماوية  األم  نطوب  جيل 
إليها وهي أيقونة، الصورة، املرآة 
اليت عربها نتعلم مسريتنا مع اهلل 
ونتعلم كم أن اهلل سباق يف حياتنا 
وكم أن كل إنسان هو شريك اهلل 
وبناء  اخلالصي  تدبريه  تتميم  يف 

تاريخ البشر.
القداس  هذا  نقدم  حنن  اضاف: 
البطاركة  مجيع  ونذكر  اليوم 
والرهبان  والكهنة  واألحبار 
اليوم  اىل  وصواًل  والراهبات 
ومع  املكان،  بهذا  يعتنون  الذين 
اجلمهور املوجود معنا وكل الناس 
وكل  املكان  هذا  ستؤم  اليت 
كنائس  كل  سيكونون يف  الذين 
لتعظيم  األناشيد  يرفعون  األرض 
حنن  ملريم.  والتطويب  للرب 
اليوم يسعدنا أن ننتمي اىل هذه 
املسرية وبالتأكيد نصلي من أجل 
لبنان،  يف:  املسيحي  شعبنا  كل 
مصر  فلسطني،  سوريا،  العراق، 
إعالن  مسرية  بدأت  معهم  الذين 
املسيح  عهد  من  اخلالص  إجنيل 
نذكرهم يف  هذا. حنن  يومنا  اىل 
صالتنا وهم الذين يعانون املعاناة 
أو  حرب  أكان  نعرفها مجيعًا  اليت 
حنن  بيوتهم،  من  طرد  أو  تهجري 
نذكرهم اليوم يف صالتنا نلتمس 
من مريم اليت بإنتقاهلا من أرضنا 
ومل  أرضنا  تغادر  مل  السماء  اىل 
تقود  السماء  من  ولكنها  ترتكها 

مسريتنا يف حبر هذا العامل.
كل  أجل  من  نصلي  حنن  وتابع: 
الذين  املسيحيني  ومجيع  األحياء 
قبة  حتت  األناشيد  يرفعون 
الكنائس كافة، حنن نذكر بصالتنا 
األيام  بهذه  املعذبني  املسيحيني 
يف الشرق األوسط، نصلي من أجل 
لبنان وإستقراره، نصلي من أجل 

نصلي النتخاب رئيس واستقرار لبنان والسالم يف سوريا والعراق وفلسطني

الراعي من قنوبني: نعيش يف لبنان واملنطقة الوقت الصعب املظلم
إنتخاب رئيس اجلمهورية، من أجل 
كل األزمات املطروحة يف حياتنا، 
من أجل السالم يف سوريا، السالم 
يف العراق، السالم يف فلسطني، 
مريم  اىل  نرفعها  صالتنا  هذه 
اليوم اىل جانب أمنيات كل واحد 
الرئيسة  مناسبة ألحيي  وهذه  منا 
العامة للراهبات األنطونيات وأريد 
يف  وجودهمن  على  أشكرهن  أن 
هذا املكان وحفاظهن عليه وخيدمن 
الرهبانية  الروحية  حياتهن  كل 
من  نصلي  واملسيحية،  والنسكية 
أجل اجلمعية وإزدهارها والدعوات 
املقدسة فيها لتكمل رسالتها يف 

لبنان وعامل اإلنتشار.
واردف: رسالة إعالن إجنيل يسوع 
ننسى  أن  نريد  ال  حنن  املسيح، 
اليأس  من  شيئا  نعيش  أو  أبدا 
من  شيئا  أو  كبرية  كلمة  وهي 
أنا  الوقت.  هذا  يف  اإلستسالم 
أعتقد اننا اليوم يف لبنان والعراق 
نعيش  وفلسطني  وسوريا  ومصر 
ضياعا،  املظلم،  الصعب  الوقت 
قتال  دمارا،  نزاعات،  حروبا، 
يف  الشرق  هذا  اليوم  وتهجريا. 
حيملوا  كي  املسيحيني  اىل  حاجة 
السالم،  إجنيل  اإلخوة،  إجنيل 
الشعوب،  كل  مع  العيش  إجنيل 
إجنيل  اآلخر،  مع  اإلنفتاح  إجنيل 
املصاحلة،  الغفران،  العدالة، 
دور  اآلن  املسيحيني،  دور  اآلن 
الكنيسة حتى تستمر من جيل اىل 
جيل نبوءة مريم تطويبها من قبل 
كل إنسان وعلى كل لسان ونعظم 
ومندح ومنجد عظائم اهلل فيها وفينا 

ويف التاريخ.
البابا  املكرم  أعلن  عندما  وقال: 
تشرين  بأول  عشر  الثاني  بيوس 
مناسبة  يف   1950 عام  الثاني 
إنتقال  عقيدة  املقدسة  السنة 
مريم بالنفس واجلسد اىل السماء 
إن  قال جبملة ختتصر كل شيء: 
مل  اليت  القداسة  الكلية  مريم 
احلياة  أعطت  واليت  خطيئة  تعرف 
العامل  خملص  املتجسد  اهلل  إلبن 
وهي أم وبتول وشاركته يف عمل 
الفداء عندما أنهت حياته على هذه 
األرض نقلها اهلل بنفسها وجسدها 
طريق  وجعلها  السماء  جمد  اىل 
للكنيسة، طريق املسيحيني وجعلها 
النموذج الذي يريد اهلل أن يتعامل 
مع كل إنسان. نعم العذراء للرب 
الثاني  بيوس  البابا  عليها  يتكلم 
عشر. أوال هي عصمتها من خطيئة 
األصلية اليت يولد فيها كل إنسان 
تدخل اهلل وعصمها من خطيئة آدم 
السابق  لنا،  السابق  بتدبريه  ألنه 
إبنة  مريم  خيتار  كان  لوالدتنا، 
الناصرة لتكون أم اإلله املتجسد، 
وهذه  بالنا  وأول شيء خيطر يف 
الكلمة تقول لنا أن أي إنسان من 
أي لون أو جنس او دين إال وهو 
معروف من اهلل ومراد من اهلل ألنه 
ينفخ به حياة من حياته عندما يلد 

بيولوجيا مثرة إحتاد أبيه وأمه.
مجيعا  لنا  طمأنينة  هذه  وتابع: 
من  مدعوون  اهلل،  من  معروفون 
معاونتنا  ينتظر  دربنا  رفيق  اهلل، 
إستباقا  وهكذا  التاريخ.  بناء  يف 
وموته  العامل  خملص  يسوع  آلالم 
وإستحقاقاته، أجرى الرب فيها كل 
عمل اخلالص وعاشت بقوة النعمة 
شخصية.  خطيئة  أي  عن  بعيدة 
ننظر إليها هي النقية، هي الربيئة، 
بريئة من كل خطيئة وهذه العقيدة 
األساسية الثانية اليت أعلنها البابا 
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القديس بيوس التاسع عام 1854 
مريم حبل بها معصومة من خطيئة 
آدم مهيأة كي تكون هيكل الرب 
الذي يعطي حياة بشرية إلبن اهلل 
الرب  مع  بإحتادها  وهي  املتجسد 
ورجائها  إميانها  وبقوة  يسوع 
أي  من  نفسها  حفظت  وحمبتها 
خطيئة. هلذا السبب نقلت بالنفس 
واجلسد اىل السماء ألنها ال حتتاج 
كما  التطهري  من  مرحلة  أي  اىل 
تعلمنا الكنيسة. مريم نقلت ألنها 
مل تعرف فساد اخلطيئة. والعظمة 
كي  عذراء  دعا  أنه  هي  الثانية 
تكون أم اهلل الذي أخذ جسده منها 
وبقيت بتوال بنبوءة أشعياء العذراء 
حتبل وتلد إبنا إمسه عمانوئيل أي 

الرب معنا.
وقال: هذه احلقيقة العظيمة تعلمنا 
حنن ايضا املطلوب منا أن جنسد 
اإلله الكلمة يسوع املسيح جنسده 
أعمالنا وأقوالنا  فينا وجنسده يف 
الكبرية  النعمة  وهذه  وأفعالنا 
حبكم  كمسيحيني  لنا  املعطاة 
املعمودية أن نعطي حضورا ليسوع 
املسيح ونقبله فينا ويصبح حاضرا 
حتى  فينا  يتحد  خاللنا،  ومن  فينا 
كالمه  كالمنا  يكون  كي  التماهي 
اليت  احلقيقة  حمبته،  قلوبنا  حمبة 
نشهد هلا هو ذاته حقيقته واخلري 
الذي نفعله يكون هو نفسه يعمله 

بواسطتنا.
البابا  عنها  حتدث  عظمة  وثالث 
تعلمنا  مريم  الفداء،  شهيدة  هي 
أن نقول نعم يف كل حالة، قالت 
كبرية،  بفرحة  البشارة  يوم  نعم 
أقدام  على  نفسها  النعم  وقالت 
يف  نعم  قالت  عندما  الصليب، 
لالله  األمومة  إستحقت  البشارة 
على  نعم  قالت  وعندما  املتجسد، 
أقدام الصليب إستحقت أن تكون 
أم البشرية أم الكنيسة. هي مثالنا 
وجيب أن نكون مثلها شركاء يف 
آالما  ويتأمل  إال  أحد  ال  الفداء، 
كل  يف  وروحية  ومعنوية  جسدية 
جيب  بالوجع  يشعر  اإلنسان  مرة 
أن  اىل  مدعوون  بأننا  نتذكر  أن 
آالمه  يف  املسيح  شركاء  نكون 
نتذكر  أن  وجيب  العامل.  خلالص 
بآالمه  الرسول  بولس  دائمًا كلمة 
جيب أن تكون كلمة كل واحد منا، 
أكمل يف جسدي ما نقص من آالم 
دعونا  الكنيسة.  أجل  من  املسيح 
نتعلم أن نقول دائما نعم يف احللو 
وحنن يف  الل،  إلرادة  نعم  واملر 
نعم  قلنا  مجيعًا  املسيحية  حياتنا 
هذه  على  وكربنا  معموديتنا  يوم 
رهبان  وحنن  عليها  وتربينا  النعم 
قلنا  وأساقفة  وكهنة  وراهبات 
يوم  نعم  قلنا  نذورنا،  يوم  نعم 
كل  ستبقى  النعم  وهذه  رسالتنا 
يوم نقوهلا بفرح وسخاء وخصوصا 
عندما تشتد علينا الصعوبات وآالم 

هذه األرض.
واضاف: يا مريم، أنت املرآة، أنت 
األيقونة، ننظر إليك مبسرية حياتنا 
نتعلم منك كيف ننفتح لعمل اهلل، 
ونكمل  إرادته  عن  نبحث  كيف 
تصميم اهلل اخلالصي بسخاء. كل 
واحد منا يف موقع حياته حنن ننظر 
إليك كي نتعلم منك قوة الكالم، 
بكالم الرب الذي قبلتيه كما هو، 
قوة الرجاء، قوة احلب يف قلوبنا 
كما أحببت أنت يسوع. ولكن نطلب 
منك أن تعلمينا وأن تساعدينا حتى 
ننتصر بالنعمة األسرارية على كل 
خطايانا نلتمس منك أن تساعدينا 
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

رتيبة  عتيقة  حالة  من  نقوم  أن 
من حاالت تعودنا عليها ال تتالءم 

دايفيد  األمريكي  السفري  أكد 
هيل التزام الواليات املتحدة دعم 
لبنان، معلنا تقديم ذخرية اضافية 
اللبناني  اجليش  لعمليات  وعتاد 
والدفاعية  منها  اهلجومية  القتالية 
لتعزيز قدراته على تأمني احلدود، 
البلد، وحماربة  الناس يف  ومحاية 
على  العنيفة  املتطرفة  اجلماعات 
األسابيع  خالل  بالوصول  تبدأ  ان 

القليلة املقبلة.
فقد استقبل الرئيس سالم امس 
نائب  السراي، حبضور  االول يف 
رئيس احلكومة وزير الدفاع مسري 
قال  الذي  هيل  السفري  مقبل، 
بعد اللقاء: منذ ما يزيد قليال عن 
ينتمون  مسلحون  هاجم  أسبوع، 
العراق  يف  االسالمية  الدولة  إىل 
والشام واىل جبهة النصرة اجليش 
الداخلي  األمن  وقوى  اللبناني 
جنودا  فقتلوا  عرسال،  حميط  يف 
عناصر  وخطفوا  أبرياء  وسكانا 
أمنية ما اضطر العديد من العائالت 
إىل الفرار من املنطقة. وعلى رغم 
أن العنف قد توقف بفضل جهود 
األمن  وقوى  اللبناني  اجليش 
الداخلي، فإن تهديد عرسال وكل 
لبنان املتمثل باملتطرفني العتاة ال 

السفري األمريكي أكد لسالم التزام دعم اجليش: 

ذخرية وعتاد لتأمني احلدود ومواجهة التطرف

والرهبانية  املسيحية  حياتنا  مع 
نلتمس  واألسقفية،  والكهنوتية 
أن تساعدينا كي نصعد من  منك 
الشخصية  حياتنا  حدود  مستنقع 
نلتمس  الروح.  لعامل  ننفتح  كي 
منك ان تعلمينا كيف ننتصر بقوة 
املوجود  الشر  على  اإلهلية  النعمة 
فينا ونلتمس منك أن تكوني اىل 
جانب كل إنسان متأمل وما أكثرهم.

آالم املشردين آالم النازحني آالم 
املطرودين من أرضهم آالم الذين 
يأتون من أزيز الرصاص كل يوم، 
املتأملني يف جسدهم املتأملني يف 
معنوياتهم، يا مريم كافة البشرية 
وساعديهم  ساعدينا  تعاني  اليت 
ونعطيه  األمل  صليب  نقبل  حتى 
قيمة خالصية وندرك أن من خاللنا 

أيضا يتواصل عمل الفداء.

يزال قائما.
الواليات  موقف  ان  اضاف: 
لألمن  داعما  دائما  كان  املتحدة 
واالستقرار يف لبنان. وحنن نتفق 
مع قادة لبنان أن البلد، من خالل 
يكون  أن  جيب  اللبناني،  اجليش 
قادرا على محاية لبنان من عمليات 
إرهابية وعنفية حمتملة تشنها تلك 
اجملموعات. لذلك، واستجابة لطلب 
طارئة  ملساعدة  اللبناني  اجليش 
حلماية لبنان ومجيع اللبنانيني من 
هذه التهديدات، يسرني أن أعلن 
أن الواليات املتحدة ستقدم قريبا 
لعمليات  وعتادا  اضافية  ذخرية 
القتالية اهلجومية  اللبناني  اجليش 
منها والدفاعية. وهذا سوف يعزز 
اللبناني على تأمني  قدرة اجليش 
يف  الناس  ومحاية  لبنان،  حدود 
اجلماعات  هذه  وحماربة  لبنان، 
تبدأ  وسوف  العنيفة.  املتطرفة 
األمريكية  العسكرية  املساعدات 
القليلة  األسابيع  خالل  بالوصول 
األشهر  خالل  وتستمر  املقبلة، 

املقبلة.
وتابع: ان هذه الشحنات هي جزء 
 - أمريكية  عسكرية  شراكة  من 
لبنانية طويلة االمد. وقد جتاوزت 

منذ  االمريكية  املساعدات  قيمة 
العام 2006 أكثر من مليار دوالر، 
منذ  قدمت  املتحدة  والواليات 
تدريبا  املاضي،  االول  تشرين 
وعتادا اىل اجليش اللبناني بقيمة 
جتاوزت 120 مليون دوالر، وذلك 
بوصفه  دوره  تعزيز  أجل  من 
عن  والوحيد  الشرعي  املدافع 
سيادة لبنان. وسوف تكون هناك 
اضافات إىل هذا الرقم يف األشهر 
املقبلة من خالل توفري املساعدات 
على  قدرات  وكذلك  الطارئة، 
متكني  شأنها  من  الطويل،  املدى 
احلكومة اللبنانية من تنفيذ قرارات 

جملس األمن 1559 و 1701.
وختم: حنن جنري مشاورات مكثفة 
سالم  متام  احلكومة  رئيس  مع 
كيفية  حول  اللبنانيني  وشركائنا 
الحتياجات  األفضل  االستجابة 
وحنن  اإلضافية  اللبناني  اجليش 
قويا  شريكا  بكوننا  فخورون 
األمن  وقوى  اللبناني  للجيش 
مع  بالوقوف  وسنستمر  الداخلي. 
األمن  وقوى  اجليش  ومع  لبنان، 
الداخلي يف ما يعملون على محاية 
البالد من العنف املمتد من احلرب 

يف سوريا.
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  األسبوعي  اجتماعه 
العماد  الرئيس  دولة  برئاسة 
ميشال عون وحبث يف التطورات 

الراهنة.
وعقب االجتماع حتّدث امني سر 
كنعان  إبراهيم  النائب  التكتل 

فقال:
1-  املوضوع األول هي احداث 
عرسال. لقد حّذر رئيس التكتل 
التفاوض  من  الفائت  األسبوع 
واعترب  اإلرهابيني،  مع  ومغبته 
اجليش،  دعم  املطلوب  ان 
جذرية،  حلول  اىل  واللجوء 
وحتديد املسؤوليات عما حصل. 
بعض  نوّجه  السياق،  هذا  ويف 
املسؤول  من  وأوهلا:  األسئلة 
بالشكل  املسلحني  انسحاب  عن 
هم  وأين  فيه،  حصل  الذي 
األسرى؟ وحنن يف هذا السياق، 
نطالب باجابة رمسية من املرجعية 
املسؤولة عن هذا امللف الوطين، 
املتعّلق بلبنان ككل وباملؤسسة 

العسكرية.
اما السؤال الثاني: من املسؤول 
اىل  االسرى  موضوع  حتويل  عن 
ورقة ابتزاز وضغط على الدولة 
الشروط  خالل  من  اللبنانية، 
واملتعّلقة  املعلنة  وغري  املعلنة 
مبوقوفني إسالميني يف السجون 
وهذه  ذلك.  اىل  وما  اللبنانية 
توضيح،  اىل  حاجة  يف  املسألة 
الشعب  باسم  نسأل  ان  حقنا 
على  حنصل  وان  منثل،  الذي 

إجابات عن هذه األسئلة.
الثالث: فماذا بعد،  اما السؤال 
هي  وما  االرهابيون؟  هم  وأين 
اخلطوات املقبلة؟ وما جيب القيام 

به حتى ال يتكرر ما حصل؟
الرئاسي.  االستحقاق  يف   -2
حمددة  جلسة  هناك  كانت 
للجمهورية،  رئيس  النتخاب 
تقّدم على هامشها النائب نقوال 
فتوش باقرتاح للتمديد للمجلس 
غري  اجللسة  وعقب  النيابي. 
املنعقدة، مّحلنا البعض مسؤولية 
استمرار لشغور الرئاسي ويف هذا 
السياق نقول، إن التمديد األول 
للجمهورية،  رئيس  بوجود  مت 
امنية  ثنائية،  احلجة  كانت  وقد 
قانون  إقرار  عدم  جانب  اىل 
املمددين،  لكن  جديد.  انتخاب 
الذين وعد البعض منهم بالنوم 
إقرار  حتى  اجمللس  درج  على 
التمثيل،  يصحح  انتخاب  قانون 

من املسؤول عما حدث يف عرسال وحتويل االسرى ورقة ابتزاز؟
 كنعان بعد التكتل: ال حيق ملن ضرب املناصفة وبرر 

التمديد اتهامنا بالعرقلة وموقفنا واضح من السلسلة

يف  وناموا  بوعودهم  يفوا  مل 
منازهلم بدل اجمللس، ويذهبون 
اليوم يف اجتاه التمديد الثاني. 
أن  للممددين  حيق  ال  وبالتالي، 
وقد  االتهامات،  لنا  يوّجهوا 
طوال  املتعاقبة  اجملالس  عجزت 
24 عامًا عن إقرار قوانني تؤّمن 
ما  اىل  اوصلنا  ما  املناصفة، 
حنن عليه اليوم.لذلك، نؤكد اننا 
ضد العبث بالدستور، ألنه يقتل 
الدميوقراطية، واحللول موجودة، 
وتكمن يف الذهاب اىل اجمللس 
انتخاب  قانون  القرار  النيابي 

يؤّمن الشراكة الفعلية. 
امام ما نشهده من   « أضاف : 
حالية،  واتهامات  سابقة  أفعال 
نسأل هل هناك انفصام بشخصية 
املتهمني، او هي ازدواجية يف 
انهم  ام  والتعاطي؟  املمارسة 
الناس  ذاكرة  ان  يعتربون 
سينسى  الشعب  وان  قصرية 
والتمثيل؟  بالدستور  تالعبهم 
ان  واحملزن  املؤسف  فمن  لذا، 
االتهامية  املواقف  بعض  نسمع 
ممن مل يقرنوا االقوال باألفعال 
ومددوا ومل يقروا قانون انتخاب 

جديد«.
 وقال كنعان » املطلوب العودة 
طرحه  ما  حبسب  الشعب،  اىل 
العماد عون، إلنقاذ الرئاسة من 
والداخلية.  اخلارجية  الضغوط 
السياق،  هذا  يف  نسأل  وحنن 
على  املعرتضون  يقبل  ملاذا 
طرحنا، مبخالفة الدستور بتعديل 
غري دستوري، ويرفضون العودة 
الناخب  ثقة  لتجديد  الناس  اىل 
التمثيل،  وتصحيح  مبمثليه 
وتصبح  االتهمامات،  ويكيلون 
معها مبادرة التكتل ضد الطائف 

والدستور؟«.
نذّكر  الكهرباء.  موضوع  3-يف 

بأن القانون الصادر عن جملس 
سياسي  بتفاهم  اقر  النواب 
اقراره  عند  عّدل  وقد  عريض، 
املياومني،  ملطالب  تلبية 
مع  بالتفاهم  حاجاتها  وجتحدد 
جملس اخلدمة املدنية، وهذا ما 
غري  القانون  كان  فاذا  حصل. 
البعض، فيجب  مقبول من قبل 
النيابي.  اجمللس  يعّدل يف  ان 
ما  احرتام  اجلميع  فعلى  واال 
والتجاذب  وتنفيذه.  عليه  اتفق 
حمله،  يف  ليس  راهنًا  احلاصل 
لالقرار  املناسب  املكان  ألن 
النيابي.  اجمللس  هو  والتعديل 
يعوا  ان  اجلميع  من  واملطلوب 
بعضنا  حنّمل  وال  مسؤولياتهم 
حتّملها  الحد  ميكن  ال  فواتري 
وتعطيل  للطرقات  قطع  من 

لالدارات«.
هناك  الرتبية.  موضوع  4-يف 
مسألة مركزية يف هذا املوضوع 
والرواتب.  الرتب  سلسلة  هي 
واضح  البداية  منذ  وموقفنا  
اجلهة  حنن  ولسنا   ، كتكل 
هذا  عن  سؤاهلا  يفرتض  اليت 
امللف. واملطالب جيب ان توّجه 
السلسلة.  اقرار  معّطلي  اىل 
الغاء  ميكن  ال  انه  نعترب  لذلك 
املسؤولية والتعميم. فكما لدى 
بها،  للمطالبة  اجلرأة  املطالبني 
اجلرأة  لديهم  تكون  ان  فيجب 
املسؤوليات.   لتحديد  كذلك 
اليوم، هناك فرصة حلّل املسألة 
من  الرتب  سلسلة  وهي  األم 
األساتذة  حبقوق  املس  دون 
واالداريني،  والعسكريني 
ظلم  أي  يلحق   ان  دون  ومن 
فاملطلوب  هنا،  من  بالطالب. 
جاهزون  وحنن  جّدية،  مواكبة 
هلا، وجيب عدم إضاعة الفرصة 
الغري  وعلى  الصعيد،  هذا  على 
ان يتحسس باملسؤولية يف هذا 
الذهاب  وجيب  الوطين.  مللف 
املوافقة  غري  الكتل   اجتاه  يف 
على الصيغة اليت تراعي احلقوق 
اإلصالحات  وحترتم  واإلمكانات 
املطلوبة.ألن اهلدف هو حّل مفيد 
الشهادة  معه  فتتحرر  للجميع، 
وتصل  األعباء،  من  الرمسية 
وتبقى  الناس،  اىل  احلقوق 
خزينة الدولة مصانة. ويف ضوء 
للسلسلة،  املفتوحة  اجللسات 
لعقد  النصاب  تأمني  اىل  ندعو 
اجللسة التشريعية وبت املوضوع 
خبلفية  املطلوب،  الشكل  يف 
وطنية ، وبعيدًا من أي حسابات 

صغرية.
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الكهرباء  مياومي  بني  املواجهة 
بلغت  املؤسسة  ادارة  وجملس 
مع  االول،  امس  جديدا  سقفا 
لالعتصام  خيما  العمال  نصب 
داخل مبنى املؤسسة يف بريوت، 
البالد  ان  العام  املدير  واعالن 
استمر  حال  يف  الظلمة  تواجه 

التعطيل لثالثة او اربعة ايام.
ملؤسسة  العام  املدير  عقد  فقد 
كهرباء لبنان كمال احلايك مؤمترا 
صحافيا يف معمل الزوق احلراري، 
يف حضور أعضاء جملس اإلدارة 
ومديري املؤسسة وبعض رؤساء 

املصاحل والدوائر واملوظفني.
معمل  يف  بكم  أرحب  وقال: 
الثانية  للمرة  احلراري  الزوق 
أنا  لألسف،  سنتني.  خالل 
املصاحل  ورؤساء  واملديرون 
علينا  ممنوع  املستخدمني  وسائر 
املؤسسة  يف  مكاتبنا  دخول 
وهذا  التقنية،  باألمور  للقيام 
واقع غري مقبول جبميع األعراف، 
وسببه اعرتاض على قرار جملس 
إدارة صدر عنه مذكرة تنفيذية، 
بإقفال  يكون  ال  فاالعرتاض 
هيمنة  حالة  وبفرض  البوابات 
على أحد أهم املرافق احليوية يف 

لبنان.
العمال  كل  ليس  وأضاف: 
بل  املمارسات،  بهذه  يقومون 
حال  يف  وهؤالء،  منهم.  قلة 
املؤسسة،  مالك  مستقبال  دخلوا 
فعلهم  ردة  هذه  ستكون  فهل 
عند صدور أي قرار عن اإلدارة ال 
يناسبهم، فيعمدون إىل إقفاهلا؟ 
هل هذه هي اإلدارة العامة اليت 
نريدها ألبنائنا ولألجيال املقبلة؟. 
جملس  عن  قرار  صدر  وتابع: 
أجراها  دراسة  على  بناء  اإلدارة 
مبين  كافة،  املؤسسة  مديرو 
على القانون الصادر عن جملس 
النواب يف نيسان الفائت. وتبني 
وتفسريات  فهم  عدم  هناك  أن 

مغلوطة هلذا األمر.
وفند القانون الصادر عن جملس 
النواب قائال إنه أعطى يف املادة 
إلدارة  الصالحية  منه  األوىل 
حاجتها، ونص  لتحديد  املؤسسة 
مباراة،  على  الثانية  املادة  يف 
ويف املباراة هناك من ينجح ومن 
كلنا  قول  فإن  لذلك  يرسب، 
نريد الدخول هو قول مناف ملواد 
تنص  السابعة  واملادة  القانون. 
عن  تعويض شهرين  إعطاء  على 
كل سنة خدمة للذين ال ينجحون 
ليس  أنه  وأوضح  املباراة.  يف 
اإلكراء  وجباة  العمال  مجيع 
فهناك  املباراة،  اىل  سيتقدمون 
ال56،  فوق  هم  ممن  أشخاص 
وآخرون يف حقهم أحكام قضائية 
للمباراة،  التقدم  هلم  حيق  ال 

وآخرون ال يرغبون يف التقدم.
مديرية  استشارة  بعد  واردف: 
رأي  طلبنا  اإلدارية،  الشؤون 
هو  الذي  املدنية  اخلدمة  جملس 
السقف ألي تعاط إداري، فكان 
جوابه أن املؤسسة هي اليت حتدد 
آخر  تفسريا  أعطى  ولو  حاجاتها، 
كتاب  ورود  بعد  التزمناه.  لكنا 
إعداد  مت  املدنية  اخلدم  جملس 
وشفافة  وتقنية  علمية  دراسة 
كافة،  املؤسسة  مديري  من 
الطوائف  مجيع  ميثلون  الذين 
اىل  إضافة  اللبنانية،  واملناطق 
ورئيس  الديوان  مصلحة  رئيسة 
امللف  عرض  ثم  االستالم.  جلنة 
عليه  فوافق  اإلدارة  على جملس 

مياومو الكهرباء نصبوا خيما لالعتصام داخل املؤسسة واالدارة 
حتذر من الظلمة يف حال استمر التعطيل

باإلمجاع.
مع  منسجمة  اإلدارة  إن  وقال: 
إن   2012 عام  قلنا  إذ  نفسها، 
ومبا  مركزا،   791 هي  حاجاتنا 
على  أحيلوا  أشخاصا  هناك  أن 
أصبح  استقالوا  وآخرون  التقاعد 
يتعلق  العدد  وهذا   ،879 العدد 
فقط بالعاملني يف كهرباء لبنان 

وال عالقة له بعمال قاديشا.
وشدد على أن قرار جملس اإلدارة 
عنه  الصادرة  اإلدارية  واملذكرة 
الصادر  القانون  مع  يتوافقان 
عن جملس النواب ومع توجيهات 

جملس اخلدمة املدنية.
اخلدمات  مقدمي  شركات  وعن 
ضمن  يأتي  املشروع  إن  قال: 
أقرها  اليت  اإلصالحية  اخلطة 
جملس الوزراء يف حزيران 2010، 
قرارات  مخسة  من  أكثر  وهناك 
بهذا  تتعلق  الوزراء  جمللس 
الذي وافق عليه وزيرا  املشروع 
وديوان  واملال  واملياه  الطاقة 
العامة  النيابة  احملاسبة، وحتديدا 
كانون  يف  احملاسبة  ديوان  يف 

الثاني 2012.
وأكد أننا األكثر حرصا على املال 
وحماسبة  القانون  وتطبيق  العام 
شركات مقدمي اخلدمات وفرض 
باإلشكال  مذكرا  عليها،  غرامات 
الذي حصل مع شركة KVA قبل 
بضعة أشهر بسبب فرض غرامات 
وقال:  املؤسسة.  من  عليها 
أحتدى أن يكون حصل أي تقصري 
ومل  الشركات  هذه  من  أي  من 

تفرض غرامات عليها.
اليت  الوثائق  إلحدى  وعرض 
املعتصمون،  العمال  وزعها 
أحيل  املوضوع  أن  اىل  مشريا 
على الرقابة العامة يف املؤسسة 
إهماله،  يتم  ومل  فيه،  للتحقيق 
وهو  الوثيقة،  يف  واضح  وهذا 
منوذج عن طريقة عمل املؤسسة.

تهديد بالعتمة
حال  يف  أنه  من  احلايك  وحذر 
فإن  حاله،  على  الوضع  استمرار 
أداء  على  بالتأكيد  سيؤثر  ذلك 
من  نسري  أن  ميكننا  املؤسسة. 
أو  ليومني  األساسية  األمور  هنا 
ثالثة أو أربعة، ولكن إذا جتاوزنا 
ستتأثر  فبالتأكيد  األسبوع، 

التغذية بالتيار الكهربائي.
اىل  األوىل  رسائل:  ثالث  ووجه 
متمنيا  املدنية،  اخلدمة  جملس 
التابعني  املوظفني  محاية  عليه 
خطرية  سابقة  هذه  وقال:  له. 
يف اإلدارة اللبنانية، وما حيصل 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  اليوم يف 
ميكن أن حيصل يف إدارات عامة 
الطلب  غب  عمال  فهناك  أخرى، 
ومؤسسة  إدارة  من  أكثر  يف 

عامة.
غري  من  قال:  االمنية  وللقوى 
املقبول ان مؤسسة عامة تتعرض 
كهرباء  مؤسسة  له  تتعرض  ملا 
حيميها،  من  جتد  وال  لبنان، 
موظفيها  حتمي  أن  الدولة  على 
للقيام  وتؤمن دخوهلم وخروجهم 
أضعه  األمر  وهذا  مبهماتهم، 
وبرسم  املعنيني  الوزراء  برسم 
غري  حيصل  ما  الوزراء.  جملس 
عمال ومستخدمني  نقابة  مقبول. 
حتجز  ومل  إضرابات  بعدة  قامت 
حرية أحد. ما حيصل يف املؤسسة 

اليوم جيب أال يستمر.
ولعمال غب الطلب وجباة اإلكراء 
مدى  على  عليكم  تعودنا  قال: 
دوما  وكنا  عاما،   20 حوالي 

كما  متاما،  معكم  متجاوبني 
بكل  النقابة  مع  متجاوبني  كنا 
الكثري  حققنا  ولذلك  إجيابية، 
من املطالب. سقفنا هو القانون 
الصادر عن جملس النواب وكتب 
لديكم  كان  وإذ  املدنية،  جملس 
هذا  ضمن  فوجهوها  اعرتاضات 
هذا  عن  خنرج  لن  وحنن  اإلطار، 

السقف.
أن  تهديدات  مسعنا  وأضاف: 
ستطول،  االعتصام  أيام  عدد 
األبواب  وإقفال  األيام  عدد  إن 
وتلحيمها ال يعنينا، ما يعنينا هو 
املدنية،  اخلدمة  القانون وجملس 
ولن نتخطى هذا السقف. يكفي 
كامريات  ونزع  أبواب  تلحيم 
باملديرين.  والتشهري  مراقبة 
العام  املال  على  أحد  حيافظ  مل 
كما حافطنا. عندما تدخلون مالك 
مع  ستتعاملون  كيف  املؤسسة 
إدارة  ومع  به  تشهرون  مدير 
اىل  انظروا  عليها؟  تتهجمون 
مهم  أمر  وهذا  املقبلة،  املرحلة 
املؤسسة  إنتاجية  على  للحفاظ 

ووحدتها يف املستقبل.
وتابع: هذه هي حاجات املؤسسة 
واذهبوا  األبواب  افتحوا  حاليا، 
كيف  نرى  وحينها  املباراة،  اىل 
نتعاطى  فنحن  نساعد،  ان  ميكن 
االعرتاض  وسبل  بإجيابية،  دائما 
وطرد  األبواب  بإقفال  ليست 
ضمن  بل  واملوظفني،  اإلدارة 
األطر النظامية مع جملس النواب 

وجملس اخلدمة املدنية.
وردا على األسئلة، قال: حنن مل 
نطبق القانون اعتباطيا، بل طلبنا 
أن  املدنية  اخلدمة  جملس  من 
حيدد اخلطوات واإلجراءات الواجب 
اختاذها، ولو أعطى اجمللس رأيا 

آخر لكنا التزمناه.
املعتصمني،  مع  التفاوض  وعن 
أكد أن ال تفاوض إال من مكاتبنا 
لبنان،  كهرباء  مؤسسة  يف 
وبكرامتنا، وبعد أن تدخل آخر فئة 
وهي الفئة السادسة إىل مكاتبها 
أعز  فكرامتنا هي  املؤسسة،  يف 

ما منلكه ولن نفرط بها.
ووجه إنذارا اىل شركات مقدمي 
اخلدمات: ال جتربونا على االدعاء 
يقفلون  موظفيكم  ألن  عليكم 
يف  حنن  لبنان،  كهرباء  مؤسسة 
جمربين  أنفسنا  سنجد  النهاية 
وهذا  القضاء،  اىل  التوجه  على 
لكن يف  كثريا،  فيه  تريثت  أمر 
حل  هناك  يكون  ال  قد  النهاية 

آخر.
وعن التقنني القاسي الذي حصل 
يف الفرتة السابقة، قال: ال عالقة 
للعمال غب الطلب وجباة اإلكراء 
به، وهو حصل بسبب نقص مادة 
إرادة  الفيول ألسباب خارجة عن 
املوضوع  حل  وقد  املؤسسة، 

وعاد الوضع اىل طبيعته.
السياسة  التغطية  عن  وسئل 
للمعتصمني، فأجاب: ما يعنينا هو 
القانون، وال دخل لنا بالسياسة، 
عن  املؤسسة  إبعاد  واملطلوب 
إىل  نظرا  السياسية،  التجاذبات 
الوضع يف املؤسسة وعدم  دقة 
ضغط  أي  حتمل  على  قدرتها 

سياسي.
نصب الخيم

وتزامنا مع املؤمتر الصحايف ملدير 
عام املؤسسة عمد املياومون اىل 

نصب خيم داخل الشركة.
العمال  جلنة  عضو  وأعلن 
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القوات  حزب  رئيس  رأى 
»أننا  جعجع  مسري  اللبنانية 
اىل  الذهاب  على  قادرون 
رئيس  وانتخاب  اجمللس 
اهلل  حزب  كتليت  ولكن 
والعماد ميشال عون تعرقالن 
اىل  الفتًا  االستحقاق«،  هذا 
»املواطنني قادرون على  ان 
حماسبة النواب الذين قاطعوا 
رئيس  انتخاب  جلسات 

للجمهورية«.
 واذ شدد أنه ال يرى »امكانية 
يف  تأسيسي  مؤمتر  إنشاء 
لبنان«، دعا جعجع اىل »عدم 

العبث باتفاق الطائف«.
اللبنانية  القوات   « أن  وأّكد 
لن تصوت اىل جانب التمديد 
جمللس النواب بل اىل جانب 
اجراء انتخابات نيابية مبوعدها 
الدستورية«،  االعتبارات  رغم 
نبيه   الرئيس  على  متمنيًا 
إلقرار  النيابي  اجمللس  دعوة 

قانون انتخابي جديد.
عرسال،  أحداث  وحول 
كان  »البعض  ان  اىل  أشار 
اجليش  على  التآمر  حياول 
استنزاف  مبرحلة  إدخاله  عرب 
النظام  عن  للتخفيف  طويلة 
مل  اهلدف  هذا  لكن  السوري 
»حزب اهلل«  اذ كان  يتحّقق، 
يرغب باكمال اجليش للمعركة 
االخذ  دون  من  عرسال  يف 

باالعتبار مصلحة لبنان.«
مقابلة  خالل  جاء  جعجع  كالم 
برنامج  ضمن   mtvالـ مع 
االعالمي  مع  »مبوضوعية« 
اخجل  فقال:«  عبود،  وليد 
وتنتابين  للناس  سأقوله  مما 
عن  أتكلم  حني  احلرية 
باعتبار  الرئاسي،  اإلستحقاق 
أننا قادرون بكل بساطة على 
النواب  جملس  اىل  النزول 
وانتخاب رئيس ولكن العرقلة 
بالتكافل  كتلتني  من  تأتي 
والتضامن، والتعطيل مستمر 

حتى إشعار آخر لألسف«.
التصعيد  إمكانية  وحول 
وصواًل حتى العصيان املدني 
انتخاب  بهدف  للضغط 
نراجع  أجاب:«عندما  رئيس،  
هناك  يبقى  التحركات  كل 
مينعنا  املسؤولية  من  حس 
فالبطريرك  التصعيد،  من 
بطرس  بشارة  مار  املاروني 
من  أفكار  لديه  كان  الراعي 
هذا القبيل ولكن التحرك يف 
هذا اإلجتاه ال أحد يضمن اىل 

أين سيؤدي بنا«.
جرى  ما  »بعد  أنه  اىل  ولفت 
موقف  ان  أرى  العراق  يف 
أكثر  سيتشدد  اهلل«  »حزب 
لبنان  يف  للرئاسة  بالنسبة 
بعدما تلقت ايران خسارة ولو 
نوري  بتغيري  كبرية  تكن  مل 
املالكي اذًا لألسف الستاتيكو 

يف لبنان مستمر«.
وعّما اذا كانت عودة الرئيس 
انتخاب  يف  ستسّرع  احلريري 
قال  للجمهورية،  رئيس 
جعجع:« كيف لعودة احلريري 
اىل لبنان ان تسّرع انتخابات 
الرئاسة؟ وغري صحيح الكالم 
مل  فأنا  صفقات،  وجود  عن 
هذا  بوجود صفقة يف  اشعر 
عودة  بعد  او  قبل  االطار 

جعجع: لن نصوت للتمديد بل مع انتخابات مبوعدها و“داعش” كذبة كبرية!
احلريري.«

واذ أّكد أن »سحب ترشيحي 
هدى  غري  على  للرئاسة 
فأنا  نتيجة  أي  يقدم  ال 
قال  ألتسلى«،  أترشح  مل 
رئيس  ألنين  جعجع:«ترشحت 
مسيحيًا  الكربى  االحزاب  أحد 
ولدي  األكرب  يكن  مل  إن 
يف  ومنضٍو  سياسي  مشروع 
فنحن  عريض،  وطين  حتالف 
نعمل بالسياسة للوصول اىل 
مشروعنا  لتنفيذ  مالئم  واقع 
من  النهاية  ويف  السياسي، 
أحرار  هم  برناجمي  يرفضون 
لي  يصّوت  ان  ال حيب  ومن 
فليقم بذلك لكن لينزلوا اىل 

اجمللس النيابي«.
ترشحه  سحب  إمكانية  وعن 
لصاحل الرئيس أمني اجلميل، 
الرئيس  ان  تبنّي  قال:«لقد 
حظوظه  ستكون  اجلميل 
أنين  حتى  حظوظي  من  اقل 
هذا  يف  مباشرة  معه  حتدثت 
املوضوع، وهو تشاور بدوره 
هلا  اليت  االخرى  الكتل  مع 
ريت  ويا  واضحة،  مواقف 
هل  مغايرًا،  موقفها  يكون 
عون  ميشال  العماد  يرضى 
اذا  اجلميل؟  الرئيس  انتخاب 
بهذا  يقبل  من  أول  أنا  فعل 

األمر«.
 14 قوى  ان  وأضاف:« 
على  ومتوافقة  جمتمعة  آذار 
وبالتالي  سياسي  مشروع 
لن تنتخب هذه القوى رئيسًا 
مناقضًا ملشروعها السياسي، 
حيتاج  ال  احلريري  والرئيس 
رئيسًا  يأتي  كي  اىل صفقة 
للحكومة ألنه األكثر متثياًل يف 

الساحة السنّية«.
ميكن   « أنه  اىل  واشار 
انتخبوا  الذين  للمواطنني 
يرفعوا  ان  املعرقلني  النواب 
والناس  ضدهم  دعاوى 
أدينا  بعدما  التصرف  ميكنهم 

دورنا.«
فكرة  طرح  امكانية  وعن 
هذه  ظل  تأسيسي يف  مؤمتر 
نعيشها، شدد  اليت  الظروف 
تالعب  ان   « انه  على  جعجع 
أحد  ال  الطائف،  باتفاق  احٌد 
يعلم أين سنصبح؟ وحتى من 
اليوم  ينادي مبؤمتر تأسيسي 
اآلخرين؟  مع  متفق  هو  عالَم 
فاجلنرال عون ال ميكن معرفة 
ماذا يريد فهو حينًا مع الطائف 
وحينًا ضده، وبالتالي ما هو 
من  هدفهم  وما  مشروعهم 
تأسيسي؟  مؤمتر  فكرة  طرح 
فحزب اهلل منذ البداية ال يريد 

الطائف«.
»داعش«  »ان  جعجع  واعترب 
كذبة كبرية وهي فورة ختتفي 
بها  ظهرت  اليت  بالسرعة 
الضعضعة،  من  حااًل  وتعيش 
جمموعات  عن  كناية  هي 
هواها  على  تتصرف  خمّربة 
يف  لدولة  وجود  ال  ألن 
كناية  هي  انتشارها،  أماكن 
»الزعران«  من  جمموعة  عن 
تقوم بأعمال ال يقوم بها اال 

املنحرفني«.
احد  يفكّرَن  ال  واستطرد:« 
يف  وجودي  خطر  داعش  ان 
لبنان او الشرق األوسط، إن 

الذي غرّي املعادلة يف العراق 
هو الوضع السياسي املفكك 
يف هذا البلد والذي أدى اىل 
لبنان  يف  اما  داعش.  ظهور 
فهناك دولة موجودة واجليش 
عرسال  احداث  احتوى  قد 
ما  ان  ولنفرتض  مبقوماته، 
تبّقى من الدولة تعّطل لسبب 
حنمُل  فلماذا  األسباب،  من 
لبنان  يف  املسيحيون  هّمًا؟  
حاضنة  بيئة  يف  يعيشون 
ما  و  موجودة،  والدولة  هلم 
اجملموعات  امام  داعش  هي 
املسّلحة والغزوات اليت مّرت 
على لبنان يف التاريخ، فحتى 
الفلسطينية  التحرير  منظمة 
على  اللبنانية  احلرب  خالل 
سبيل املثال ال احلصر كانت 
متلك مكاتب منظمة ومسلحني 

يف لبنان…«
يف  حصل  ما   « أن  وأوضح 
الذي  العنصر  ان  عرسال هو 
ابو  اعتقال  هو  األزمة  فّجر 
اآلخر  والعامل  مجعة،  عماد 
للنازحني  الكبري  العدد  هو 
كان  الذين  السوريني 
جتنيدهم  حياولون  املسلحون 
ضغط  عامل  ليشّكلوا  معهم 
والعملية  اهلل،  حزب  على 
دحر  يف  جنحت  عرسال  يف 
احلدود  خارج  اىل  املسلحني 
فمنذ  اهلدف،  كان  وهذا 
العسكريون  ُنل  حلظة  اول 
املخطوفون اىل خارج عرسال 
تبادل  بأي  التفكري  وانا ضد 
استمر  فلو  املسلحني،  مع 
كان  هل  عرسال  يف  القتال 
اهلدف  ان  املخطوفون؟  حترر 
اي  اخراج  كان  العسكري 
مسلح من لبنان وقد حتقق«.

وأشار اىل ان »البعض كان 
اجليش  على  التآمر  حياول 
استنزاف  مبرحلة  إدخاله  عرب 
النظام  عن  للتخفيف  طويلة 
مل  اهلدف  هذا  لكن  السوري 
يتحّقق، ان »حزب اهلل« كان 
يرغب باكمال اجليش للمعركة 
االخذ  دون  من  عرسال  يف 

باالعتبار مصلحة لبنان.«
وطمأن جعجع اجلميع بأن »ال 
خيافوا من »داعش« فالوجود 
 1500 منذ  مستمر  املسيحي 
سنة وعلى املسيحيني ان ال 

خيافوا اليوم…«
وأردف:« أنا لست مع مواقف 
اجليش  ضد  النواب  بعض 
مواقفهم  أوضحوا  لكن هؤالء 

يف اليوم التالي.«
العربية  »اململكة  أن  وأّكد 
السعودية صرفت مبلغ املليار 

نصّوت  ولن  األفضل  احلّل 
النيابي.  للمجلس  للتمديد 
لن نصوت اىل جانب التمديد 
انتخابات  اجراء  بل اىل جانب 

نيابية مبوعدها رغم االعتبارات 
ترك  ميكن  هل  الدستورية. 
متديد  وراء  بتمديد  البالد 
األمين  الوضع  هذا  ظل  يف 
منطق  مع  كليًا  حنن  اهلش؟ 
للجمهورية  رئيس  انتخاب 
قبل اجراء اإلنتخابات النيابية 
اجراء  ننجح يف  مل  اذا  ولكن 
ووصلنا  رئاسية  انتخابات 
اإلنتخابات  من  يوم  آخر  اىل 
النيابية فاألفضل الذهاب اىل 
التمديد،  وليس  اإلنتخابات 
التحضري  احلكومة  وعلى 
وال  النيابية،  لالنتخابات 
قاهرة متنع  أمنية  أرى ظروفًا 
حدوثها كما ان وزير الداخلية 
وكأنها  لإلنتخابات  حيّضر 

حاصلة غدًا. »
الرئيس   على  جعجع  ومتّنى 

البلد  أسرى.  الطالب  يؤخذ 
كله على املستوى السياسي 
على  ذلك  ومبواجهة  معطل 
احلل  اجياد  الرتبية  وزير 
ماذا  إنتظار  وليس  املناسب 
سلسلة  ملف  يف  سيحصل 
الرتب والرواتب، ان الوسائل 
يدي  بني  متواجدة  القانونية 
التنسيق  الرتبية وهيئة  وزير 
بعدم  خاطئًا  قرارًا  اختذت 

التصحيح.«
 14 كقوى  أننا   « اىل  ولفت 
لنجعل  نبحث عن طريقة  آذار 
على  كلفة  أقل  السلسلة 
املواطنني، وأرى ان فريق 8 
آذار يزايد يف هذا املوضوع، 
موجود  حل  مشروع  فثمة 
ومطروح على طاولة البحث«، 
منوهًا أن » 14 آذار واحلزب 

دوالر لدعم اجليش فعاًل وليس 
كما ُيسوق البعض أنها لتعويم 
الرئيس احلريري، ولكن قبل 
لن  للجمهورية  رئيس  وجود 
يتم صرف مبلغ الـ3 مليار«، 
»السعودية  ان  اىل  مشريًا 
ضنينة على حماربة اجملموعات 
الذي  للضرر  نظرًا  املتطرفة 
اجملموعات  هذه  تلحقه 

باإلسالم وصورته«.
خمططًا  مثة  »ان  يَر  مل  جعجع 
دوليًا واضحًا لتقسيم املنطقة 
تبعًا  االطراف  دعم  يتم  بل 
قوة  فداعش  تكتية،  لظروف 
لكنها  حاضرًا  فعاًل  ختريبية 
ان  باعتبار  اآلن  موجودة 
تشارك  مل  الفعلية  القوى 
نظام  مثة  بعد،  الساحة  على 
على  »داعش«  ساعد  واحد 
وهو  بدايتها  منذ  االقل 
واكرب ضرر  السوري،  النظام 
أحلق بالثورة السورية هو من 
نظام  من  اكثر  وحتى  داعش 

االسد.«
ويف موضوع التمديد للمجلس 
لن   »: جعجع  قال  النيابي، 
املقاطعة  واقع  عند  نستسلم 
النيابي  باجمللس  يتعلق  ومبا 
فانا ضد الشعبوية والطروحات 
املثرية، عقدنا اجتماعات عدة 
يف  او  التكتل  يف  كان  إن 
ان  فرأينا  التنفيذية  اهليئة 
النيابية  لإلنتخابات  الذهاب 
يبقى أفضل ولن نذهب اىل 
النيابي.  للمجلس  التمديد 
هو  اإلنتخابت  اىل  الذهاب 

بري ان يدعو اجمللس إلقرار 
كما  جديد،  انتخابي  قانون 
العام  الرأي  يكون  »ان  أمل 
متحركًا عند الطائفة الشيعية 
هو  كما  السنية  والطائفة 

حاصل عند املسيحيني…«
فقط  الشكوى  وتابع:«ان 
مواطن  لكل  واقول  تفيد  ال 
لبناني ان جزءًا كبريًا من احلّل 
بيده والثورة تكون من خالل 
تغيري أمناط تصرفنا السياسي 
عرب االنتخابات علينا ان نعرف 
هذه املرة كيف سننتخب واال 
سوف نبقى يف الوضع الذي 

حنن فيه.«
تقوم  ان  »اما  أنه  وأعلن 
او ال تكون،  لبنان  دولة يف 
فاالوضاع ال تستقيم اال بقيام 
دولة فعلية ووجود حزب اهلل 
املسّلح ال يتناسب مع ذلك، 
وانطالقًا من هنا »بدنا سالح 
الدولة  بيد  ولكن  تنرتاح 
احلّل  هو  وهذا  اللبنانية« 
املسيحيون  ولريتاح  الفعلي، 
يف  قوية  دولة  إقامة  جيب 
الوحيدة  الطريقة  وهي  لبنان 

الثابتة واألفعل«.
»بشكل  تعاطفه  أبدى  واذ 
كّلي وتام يف ملف االمتحانات 
اختاذ  جيوز  ال  اذ  الرمسية 
الطالب رهينة«، أّكد جعجع ان 
»عمل وزير الرتبية هو البحث 
يريد  انه  وقال  بدائل  عن 
اعطاء افادات وكان جيب ان 
يعطيها، فاذا كان احلل اعطاء 
وال  إفادات  فلتعَط  اإلفادات 

بشكل  يتصرفان  االشرتاكي 
صحيح يف هذا امللف.«

يف  املسيحيني  وضع  وحول 
أن  جعجع  اعترب  املنطقة، 
املنطقة  شعوب  مصري   «
لألسف يف مهب الريح وجيب 
كما  املسيحيني  لدعم  العمل 
املسلمني يف الشرق االوسط 
وتثبيتهم اينما هم والظروف 

ستعود لتسمح بذلك.«
واستبعد جعجع امكانية حصول 
يف  ومذهيب  طائفي  تقسيم 
مكان  مثة  »ولكن  املنطقة 
به  تذهب  ان  ميكن  وحيد 
االمور اىل هذا احلد وهو يف 

كردستان.«
النظام يف   « ان  اىل  وأشار 
سوريا انتهى وما جيري اآلن 
الوقت الضائع وحاٌل  هو يف 
لو  واستطرادًا  الفوضى،  من 
مل يقاتل حزب اهلل يف سوريا 
االخطار  هذه  نرى  كنا  ملا 

االمنية يف لبنان.«
 1701 القرار   « ان  وذّكر 
ملنع  احلدود  بتأمني  يطالب 
واملسلحني  االسلحة  دخول 
الطلب  مكان  ان  اىل  ويشري 
املساعدة  املتحدة  االمم  من 

بذلك«.
جعجع  الدكتور  وختم 
بكل  العمل  :«سنواصل 
انتخابات  اىل  للتوُصل  قوتنا 
رئاسية، ولكن ان وصلنا اىل 
لالنتخابات  الدستورية  املهلة 
اجرائها  مع  فنحن  النيابية 

ولسنا مع التمديد«.

يحاوره االعالمي وليد عبود
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أعلنت مصادر أمنية أن متظاهرا 
يف  االول  امس  قتال  وشرطيا 
لفض  األوىل  السنوية  الذكرى 
الرئيس  مؤيدي  اعتصامي 
رابعة  مرسي يف  املعزول حممد 
وقالت  والنهضة.  العدوية 
عام   31 املتظاهر  إن  املصادر 
الصدر  يف  برصاصة  قتل 
الشرطة  مع  اشتباكات  خالل 
سابق  وقت  ويف  اجليزة،  يف 
قتل مسلحون على دراجة نارية 

شرطيا يف اجليزة أيضا.
يف  كبري  أمين  مسؤول  وذكر 
اعتقلت  الشرطة  أن  القاهرة 
اإلخوان  مجاعة  من  عضوا   30
املسلمني ملشاركتهم يف أعمال 

شغب وختريب.
حمدودة  اشتباكات  واندلعت 
األمن  قوات  بني  ومتفرقة 
يف  اإلخوان  من  ومتظاهرين 
عدد من املدن املصرية. وقالت 
األمن  قوات  إن  أمنية  مصادر 
للدموع  املسيل  الغاز  أطلقت 
اإلخوان  من  متظاهرين  لتفريق 
منطقة  يف  األمن  مع  اشتبكوا 

كرداسة غربي القاهرة.
أن  إىل  املصادر  وأشارت 
باإلطارات  قطعوا  املتظاهرين 
يف  الدائري  الطريق  املشتعلة 
القاهرة.  جنوب  املعادي  منطقة 
وتكررت وقائع قطع الطرق يف 
حمافظات مصرية خمتلفة، حسب 

األمن.
أطلق  اإلسكندرية  حمافظة  ويف 
للدموع  املسيل  الغاز  األمن 
ثالث  يف  متظاهرين  لتفريق 
املدينة،  أحناء  يف  مسريات 
أشخاص  سبعة  وأصيب 
وأشارت  ذلك.  جراء  باختناقات 
إلقاء  إىل  األمنية  املصادر 
متظاهرين  مخسة  على  القبض 
على  حبوزتهم  عثر  إنه  قالت 

زجاجات مولوتوف حارقة.
املصرية  السلطات  وكانت 
امس  األمنية  إجراءاتها  شددت 
االول استعدادا ملظاهرات دعت 
املسلمني  اإلخوان  مجاعة  إليها 
األوىل  الذكرى  يف  احملظورة 
العدوية  رابعة  اعتصامي  لفض 

والنهضة.

بيان الداخلية
بيانا  الداخلية،  وزارة  وأصدرت 
شهدتها  اليت  االحداث  حول 
يف  االول  امس  احملافظات 
الذكرى األوىل لفض اعتصامي 

رابعة والنهضة.
ظل  يف  انه  البيان  وأوضح 
الدعوات اليت بثها تنظيم اإلخوان 
اإلرهابي حلشد عناصره وأعوانه 

حماوالت ختريب إخوانية 
تتصدى هلا قوى األمن املصرية

ختريبية  بأعمال  للقيام  للتجمع 
واملنشآت  املرافق  تستهدف 
العامة والقوات، والنيل من أمن 
جنحت  فقد  املواطنني،  وأمان 
اخلطة األمنية يف السيطرة على 
حاولت  اليت  التداعيات  كافة 
القيام  اجلماعة  تلك  عناصر 
بها. ورصدت املتابعات األمنية 
جتمعات حمدودة لعناصر تنظيم 
مع  بدأت  اإلرهابي  اإلخوان 
انتهاء صالة الفجر، وتصدت هلا 

القوات بكل حزم.
جمموعات  ان  البيان،  وأوضح 
قاموا  االخوان  عناصر  من 
وإطالق  األهاىل،  مع  باالشتباك 
واخلرطوش،  النارية  األعرية 
املولوتوف  زجاجات  وإلقاء 
واملواد احلارقة، وحماولة تعطيل 
املواصالت العامة، وقطع الطرق 
وعلى  املناطق.  من  عدد  يف 
من ضبط  القوات  متكنت  الفور 
114، منهم مبختلف احملافظات، 
وكمية  آلية،  بندقية  وحبوزتهم 
من زجاجات املولوتوف واأللعاب 
عبارات  حتمل  والفتات  النارية، 

حتريضية.
 3 قيام  اىل  البيان،  وأشار 
سيارة  يستقلون  أشخاص 
املولوتوف  زجاجات  بتوزيع 
وأعوانهم  التنظيم  عناصر  على 
باجليزة.  وامليادين  بالشوارع 
وبتتبع السيارة متكن أفراد األمن 
الطريق  أعلى  بتأمني  املكلف 
الدائري من ضبطها ومستقليها 
الثالثة من عناصر تنظيم اإلخوان 
اإلرهابي وحبوزتهم عبوة ناسفة، 
معدة  مولوتوف  زجاجة  و16 

لالستخدام.
كما مت ضبط أحد عناصر التنظيم 
وحبوزته عبوة ناسفة عند حماولة 
إلقائها جتاه القوة األمنية حيث 
مت إبطال مفعوهلا بالعجوزة. ومن 
األمنية  األجهزة  متكنت  جهتها 
شخصني  ضبط  من  باملنيا 
حال  آلية  بندقية  حيمل  أحدهما 
حماولتهما إتالف قضبان السكة 

احلديد بدائرة مركز مسالوط.
املفرقعات  خرباء  جنح  وقال: 
عبوة   23 وإبطال  التعامل  يف 
عناصر  خلفها  الصنع  حملية 
جتمعاتهم  تفريق  عقب  التنظيم 
يف عدد من املناطق، وأسفرت 
املواجهات مع تلك العناصر عن 
وإصابة  شرطة،  فرد  استشهاد 

آخر بطلق خرطوش بالقدم.
الشرطة  قوات  تواصل  كما 
متابعاتها  املفرقعات  ورجال 
الدوريات  وتكثيف  للموقف 
األمنية جبميع املناطق والتعامل 

الفوري مع االحداث.

أعلن تقرير إخباري عن أن اجلزائر 
اجلارة  يف  عسكريًا  تتدخل  لن 
وبسيناريو  حالتني  إال يف  ليبيا 
حمدود، هو غارات جوية مركزة أو 
غارة كبرية وحمدودة يف الزمن 
تنفذها قوات حممولة جوًا تنطلق 
من قواعد جوية يف الشرق ويف 

اجلنوب الشرقي للبالد.
اجلزائري،  الوزراء  رئيس  وكان 
أن  أكد  سالل،  املالك  عبد 
التدخل عسكريًا  تعتزم  ال  بالده 
احلل  أن  ترى  وأنها  ليبيا  يف 
لفك  األنسب  هو  السياسي 
ونشرت  البلد.  هذا  يف  األزمة 
نقاًل عن  اجلزائرية  صحيفة اخلرب 
أن  العليم،  ب  وصفته  مصدر 
املخططني العسكريني يف هيئة 
سيناريو  وضعوا  اجليش  أركان 
جاهز للتدخل عسكريًا يف ليبيا، 
السيناريو  هذا  أن  إىل  الفتة 
تعين  ال  العسكرية  اخلطة  أو 
أن  كما  كبرية،  حربًا  بالضرورة 
التخطيط ال يعين أن التدخل بات 

يف حكم األمر املؤكد.
األوضاع يف  أن  املصدر  وأشار 
ليبيا قد تدفع اجليش اجلزائري 
ملنع  والتدخل  القاعدة  لكسر 
األوىل  احلالة  كارثتني،  وقوع 
تتعلق بعمل إرهابي كبري تستعد 
ضد  لتنفيذه  إرهابية  مجاعات 
يسمى  ما  وأن  خاصة  اجلزائر، 
بالبطن الرخوة للصناعة النفطية 
ميكن  إليزي  والية  يف  للجزائر 
اجلنوب  من  انطالقًا  استهدافها 
الغربي لليبيا، أما احلالة الثانية 
فهي سيطرة اجلماعات السلفية 
اجلهادية على السلطة يف ليبيا 
لدعم  تونس  على  واالعتداء 
اجلماعات السلفية اجلهادية فيها 
إلسقاطها من أجل السيطرة على 

أجزاء منها.
اخلطط  أن  املصدر  كشف  ولقد 
اليت وضعها اخلرباء العسكريون 
التخطيط  قسم  يف  اجلزائريون 
تنفيذ  تتضمن  االسرتاتيجي، 
اجلوية  الغارات  من  سلسلة 
 30 سوخوي  بطائرات  املركزة 
من  وعدد  احلديثة  الروسية 
من  املدى  بعيدة  القاذفات 
تابعة  أهداف  ضد  الثاني  اخلط 
جلماعات سلفية جهادية يف ليبيا 
اإلرهابية  اجلماعات  بدعم  متهمة 
حسب  وعلى  مالي.  مشال  يف 
الغارات  هذه  تنفذ  املصدر، 
لتدمري  مراحل  على  اجلوية 
اخلطوط اخللفية وقاعدة التدريب 
واإلسناد للجماعات اإلرهابية يف 
ليبيا، وتشارك فيها 100 طائرة، 
أم  اجلوية  القاعدة  من  تنطلق 

البواقي بشرق البالد.
قائد  حفرت،  خليفة  اللواء  وقدم 
خيوضها  اليت  الكرامة  عملية 
امليلشيات  ضد  اللييب  اجليش 
املسلحة بليبيا، قائمة بإرهابيني 
وماليني،  وتونسيني  جزائريني 
وحدات  قبل  من  احتجازهم  مت 

جيشه.
نقلته  الذي  اخلرب  وحسب 
فإن  اإلعالم،  وسائل  خمتلف 
بتسليم  سيقوم  حفرت  اللواء 
اإلرهابيني حلكومات الدول اليت 
وقت  أقرب  يف  منها  ينحدرون 
فإن  للمصدر  واستنادا  ممكن. 
إرهابيا.   20 من  تتكون  القائمة 
وشدد املصدر أن تسليم هؤالء 
اإلرهابيني املعتقلني لدى قوات 
األمنية  السلطات  إىل  حفرت، 

دعوات دولية لألطراف املتنازعة لوقف القتال يف طرابلس وبنغازي

اجلزائر تكشف عن استعدادها للتدخل عسكريا يف ليبيا
واجلزائر،  تونس  من  كل  يف 
على  يساعد  أن  شأنه  من 
القيادات  لدى  يدور  ما  معرفة 
اإلرهابية يف ليبيا من خمططات 
البلدين،  تستهدف  إرهابية 
معلومات  على  احلصول  وأيضا 
العناصر  عدد  خبصوص  مفيدة 
ليبيا،  يف  املتحركة  اإلرهابية 
متتلكها  اليت  األسلحة  ونوعية 
اجلماعات ومصدر متويلها،  هذه 
االحتياطات  كل  اختاذ  وبالتالي 
ملواجهة  الضرورية  األمنية 
تهديداتهم. وكشف املصدر أن 
من بني املقبوض عليهم قيادات 
كبرية يف تونس واجلزائر، رفض 

البوح بأمسائهم.
وفرنسا  أمريكا  حكومات  ودعت 
وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا، يف 
بيان مشرتك، األطراف املتنازعة 
يف ليبيا إىل وقف القتال الدائر 
بينها وأعمال العنف يف طرابلس 
وبنغازي وغريها، وأن تبدأ مجيع 
سياسيا  حوارا  النزاع  أطراف 
املمثلني  بسلطة  واالعرتاف 
الليبيني.  قبل  من  املنتخبني 
واعتربت هذه احلكومات يف بيان 
اخلارجية  وزارة  مشرتك، نشرته 
اللييب  النزاع  أن  األمريكية، 
يهدد بكارثة إنسانية تلحق ضررا 
بالناس، ويعرض للخطر العملية 

الدميقراطية يف البالد.
العنف  أن  احلكومات  وأشارت 
ليبيا  مبؤسسات  يعصف  الدائر 
ميثله  الذي  واخلطر  ومواطنيها 
الدميوقراطي،  ليبيا  حتول  على 
الشعب  وراء  وقوفها  مؤكدة 
آماله  حتقيق  حتى  اللييب 
احلكومة  وجّددت  وطموحاته 
دعمها  تواصل  على  األمريكية 
األمريكية  الدعم  بعثة  جلهود 
بليبيا، من أجل الوصول إىل حل 
توافقي لوقف إطالق النار دون 

الذهاب إىل منطق القوة.
منظمة  بعثة  أدانت  جانبها  ومن 
ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة  األمم 
طرابلس،  يف  املعارك  استمرار 
لوقف  املتكررة  الدعوات  رغم 
وأوضحت  النار.  إلطالق  فوري 
على  أنها  بيان،  يف  البعثة 
اتصال مستمر مع الفرقاء كافة، 
إلطالق  وقف  حتقيق  إىل  سعيا 
النار وحقن الدماء واالتفاق على 
للمشكالت  سياسية  معاجلات 
األطراف  مجيع  داعية  احلاضرة، 
دون  جهودها  مع  للتجاوب 

إبطاء.
وقال مسؤول باملؤسسة الوطنية 
للنفط يف ليبيا إن من املتوقع 
أن تستأنف بالده تصدير النفط 
يف  الضخم  السدرة  ميناء  من 
ظل  أن  بعد  قليلة  أيام  غضون 
بسبب  عام  لنحو  مغلقا  املرفأ 

احتجاجات.
الصادرات  استئناف  ومن شأن 
دفعة  يعطي  أن  السدرة  من 
كبرية لليبيا عضو منظمة أوبك. 
يف  اشتباكات  احلكومة  وتواجه 
طرابلس بني فصيلني مسلحني 
متناحرين يف أسوأ قتال شهدته 
البالد منذ االنتفاضة اليت أطاحت 

مبعمر القذايف عام 2011.
وقال املسؤول يف غضون أيام 
الشحنة  التصدير.  سنبدأ  قليلة 
غضون  يف  ستكون  املقررة 
أيام. كل األمور متت تسويتها. 
اللييب  النفط  إنتاج  أن  وأضاف 
يوميا  برميل  ألف   400 يبلغ 

برميل  ألف   450 من  اخنفاضا 
يف  صيانة  أعمال  بسبب  يوميا 
ستنتهي  البحري  اجلرف  حقل 

خالل أيام قليلة.
ووقعت معظم االشتباكات يف 
عن  بعيدا  وبنغازي  طرابلس 

اليت  واملوانيء  النفط  حقول 
لعمليات  املاضي  يف  تعرضت 
من  واحتجاجات  سيطرة 
فصائل مسلحة تطالب احلكومة 
أو  سياسية  مبطالب  اهلشة 

اقتصادية.

دول جملس  خارجية  وزراء  عقد 
يف  اجتماعًا  اخلليجي  التعاون 
خالله  حبثوا  االول  امس  جدة 
مستجدات األوضاع يف املنطقة، 
تضافر  أهمية  على  وأكدوا 
نزيف  وقف  أجل  من  اجلهود 
مصاحلها  ومحاية  شعوبها  دماء 
احلركات  وحماربة  ومكتسباتها 
اإلرهابية املتطرفة تعزيزا لألمن 

واالستقرار اإلقليميني.
وأشاد الوزراء مبا تضمنه خطاب 
عبداهلل  امللك  السعودي  العاهل 
بن عبدالعزيز من دعوة للتصدي 
الفتنة  من  وحتذيره  لإلرهاب 
العربي  العاملني  تهدد  اليت 

واإلسالمي.
وأعربوا عن إدانتهم واستيائهم 
احلرب  وجرائم  للعدوان  البالغ 
الذي  الدولة  وإرهاب  الشنيعة 
اإلسرائيلية يف  القوات  متارسه 
الشديد  واستنكارهم  غزة  قطاع 
املربرات  لكل  املطلق  ورفضهم 
الشأن.  هذا  يف  اإلسرائيلية 
الكامل  وقوفهم  على  وأكدوا 
الفلسطيين  الشعب  جبانب 
الفلسطينية  والسلطة  الشقيق 
دائم  نار  وقف  إىل  للتوصل 
اجلرائم  لتكرار  حدا  يضع 
إسرائيل  ترتكبها  اليت  الوحشية 
ورحبوا  املدنيني.  حق  يف 
بالتهدئة اليت مت التوصل إليها 
على ضرورة  مؤكدين  غزة،  يف 
التوصل إىل اتفاق دائم يضمن 
بالتزاماتها  إسرائيل  تنفيذ 
ورفع  وتسويف  مماطلة  دون 
وعودة  غزة  قطاع  عن  احلصار 
القطاع  لسكان  الطبيعية  احلياة 
مبا يكفل حقهم يف حياة كرمية 

وآمنة.
للدور  تقديرهم  عن  وأعربوا 
احليوي الذي تقوم به مجهورية 
يف  اهلدنة  لتثبيت  حاليًا  مصر 
اتفاق دائم  غزة وللتوصل إىل 
ويعزز  اإلنسانية  املعاناة  ينهي 

األمن واالستقرار هناك.
اتهامات  بشدة  رفضوا  كما 
زعمها  بشأن  الواهية  إسرائيل 
لإلرهاب،  أخرى  دول  دعم 
يائسة  حماولة  ذلك  عادين 
انتهاكات  عن  النظر  لصرف 
ألبسط  املتواصلة  إسرائيل 
الفلسطيين، يف  الشعب  حقوق 
ممارسة  متعن يف  الذي  الوقت 
إرهاب الدولة بصورة بشعة غري 
والرأي  الدولي  بالقانون  عابئة 

العام الدولي.
رحبوا  العراقي  الشأن  ويف 
بانتخاب رئيس مجهورية العراق 
وتكليف  معصوم  فؤاد  حممد 
حيدر  الدكتور  الوزراء  رئيس 
العبادي بتشكيل احلكومة اجلديدة 
رئيسًا  اجلبوري  سليم  وانتخاب 
املؤسسات  وبتثبيت  للربملان 

مجهورية  يف  الدستورية 
أن  أملهم  عن  وأعربوا  العراق. 
يؤدي انتخاب القيادات الثالث 
تشمل  جديدة  حكومة  وتشكيل 
العراقي،  الشعب  أطياف  كل 
إىل تعزيز أمن واستقرار ووحدة 
وممارسة  الشقيق،  العراق 
يف  الطبيعي  لدوره  العراق 
عامله العربي استجابة للتطلعات 
العراقي  للشعب  املشروعة 

الشقيق.
دول  مواقف  على  وأكدوا 
احرتام  بشأن  الثابتة  اجمللس 
العراق وسيادته وسالمة  وحدة 
يف  التدخل  وعدم  أراضيه 

شؤونه الداخلية.
جمللس  العام  األمني  وأوضح 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور 
صحايف  تصريح  يف  الزياني 
جملس  دول  خارجية  وزراء  أن 
التعاون حبثوا سبل دعم مسرية 
يف  املشرتك  اخلليجي  العمل 
من  مزيد  حنو  اجملاالت  خمتلف 
التكامل، تلبية لتطلعات مواطين 

دول اجمللس.
وقال إن وزراء اخلارجية أعربوا 
احلثيثة  للجهود  تقديرهم  عن 
املعنية  اللجان  بها  تقوم  اليت 
بتنفيذ اتفاق الرياض، وأصدروا 
أن  شأنها  من  اليت  التوجيهات 
تساعد يف تسهيل مهام اللجنة، 
لالنتهاء من كافة املسائل اليت 
نص عليها اتفاق الرياض، يف 
مدة ال تتعدى أسبوعا، يف ضوء 
يف  عليه  وقع  الذي  االتفاق 
جمللس  األساسي  النظام  إطار 

التعاون واتفاق الرياض.
وأوضح وزير اخلارجية السعودي 
أن  الفيصل  سعود  االمري 
واإلخوة  اململكة  بني  املباحثات 
مستمرة،  التعاون  جملس  يف 
بيننا وبني  ما حدث  إن  وقال: 
الذي  بالشيء  ليس  قطر 
نرتاح له، وحنن نريد أن تكون 
اخلليجية  الدول  بني  العالقات 
عالقات تضامن، وتكافل واتفاق 
األساسية  اجلوانب  على  خاصة 
واملواقف  اخلارجية،  للسياسة 
جتاه القضايا الدولية، وهذا ما 
شاء  وإن  إليه،  نصل  أن  نأمل 
اهلل األمور تسري يف هذا االجتاه

وذكرت مصادر عربية، ان وزراء 
التعاون  جملس  دول  خارجية 
بنوده  ظلت  اتفاق  على  وقعوا 
اخلالف  يتناول  الكتمان،  طي 
الذي نشب منذ أشهر بني قطر 
واإلمارات  السعودية  من  وكل 
حد  إىل  ووصل  والبحرين، 
لسفرائها  الثالث  الدول  سحب 
من قطر، وحدد الوزراء مهلة ال 
تزيد عن أسبوع ل االنتهاء من 

كافة املسائل املتعلقة به.

حددوا مهلة اسبوع لقطر لتنفيذ اتفاق الرياض
وزراء خارجية اخلليج رحبوا بتثبث 

املؤسسات الدستورية يف العراق
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برسالة  فرنسيس  البابا  بعث 
مثيل  هلا  يسبق  مل  ودية 
إىل  وصوله  قبل  للصني 
اجلنوبية  الكورية  العاصمة 
أول  لكن  االول  امس  سيول 
آلسيا  الفاتيكان  لبابا  رحلة 
بدايتها  تكن  مل  عاما   15 منذ 
سلسلة مع تردد أنباء عن منع 
بعض الصينيني من املشاركة 

يف احتفال شبابي.
وقال هيو يونغ يوب املتحدث 
لزيارة  املنظمة  اللجنة  باسم 
إن  للصحافيني  لكوريا  البابا 
الذين  الصينيني  نصف  حنو 
احتفال  حضور  يعتزمون  كانوا 
خالل  اآلسيوي  الشباب  يوم 
الزيارة ويقدر عددهم بنحو مئة 
مل يتمكنوا من احلضور بسبب 

موقف معقد داخل الصني.
وقال منظم آخر ان بعض الذين 
يف  املشاركة  يعتزمون  كانوا 
الصني.  يف  اعتقلوا  املناسبة 
ملواطنيها  الصني  تسمح  وال 
بسلطة  باالعرتاف  املسيحيني 

رئيس الكنيسة الكاثوليكية.
وقالت وزارة اخلارجية الصينية 
إنها الحظت موقف البابا وكررت 
موقفها بأن بكني صادقة يف 
مع  العالقات  لتحسني  رغبتها 
الوزارة  وأضافت  الفاتيكان. 
رويرتز  إىل  أرسلته  بيان  يف 
بالفاكس نريد استمرار العمل 
الفاتيكان إلجراء حوار  جبد مع 
بناء والدفع يف سبيل حتسني 
العالقات الثنائية. ومل يتطرق 

البيان إىل مسألة منع صينيني 
من حضور احلفل الشبابي.

الكورية  الدفاع  وزارة  وقالت 
اجلنوبية انه مع اقرتاب طائرة 
من  الكورية  األجواء  من  البابا 
كوريا  أطلقت  الغرب  ناحية 
الشمالية ثالثة صواريخ قصرية 
املدى يف البحر قبالة الساحل 
الشرقي لشبه اجلزيرة. وكانت 
مئات  تبعد  التجارب  منطقة 
طائرة  مسار  من  الكيلومرتات 
البابا. وأطلقت كوريا الشمالية 
صاروخني من نفس املوقع يف 

وقت سابق.
الدفاع  بوزارة  مسؤول  وقال 

بعث برسالة ودية اىل الصني متمنياً هلا السالم.. البابا فرنسيس يصل اىل سيول بأول رحلة اىل آسيا

سوبرماركت غاالكسي 
للخضار والفواكه يف 

مرييالندز
خضار وفواكه طازجة يوميًا من 

املاركت

201 Merrylands Rd, Merrylands - Tet: 8677 7559

تتوفر لدينا أجبان * ألبان * 
مكسرات * موالح * زيوت * 

زيتون * مخلالت * عصائر * حمص 
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر 
* ماء ورد * برية بافاريا *  عصائر 

نفتح 7 أيام يف االسبوعاسعار منافسة* هدايا وغريها الكثري معاملة جيدة

إن الصواريخ أطلقت من منصة 
يف  الفوهات  متعددة  اطالق 
مدينة ونسان الساحلية بكوريا 
الشمالية وانطلقت ملسافة 220 
املياه  كيلومرتا ثم هبطت يف 
الكورية.  اجلزيرة  شبه  شرقي 
 35 قبل  صاروخ  اخر  وانطلق 
دقيقة من موعد وصول البابا 
سيول  يف  جوية  قاعدة  إىل 
حيث بدأ زيارة تستغرق مخسة 
أيام لكوريا اجلنوبية. واعتادت 
جتارب  إجراء  الشمالية  كوريا 
الذي  الوقت  يف  صاروخية 
اجلنوبي  الشطر  فيه  حيظى 
مسعى  يف  عاملي  باهتمام 

لسرقة االضواء.
وسيقضي البابا مخسة أيام يف 
كوريا اجلنوبية جيتمع خالهلا مع 
عدد من املسيحيني الكاثوليك 
يف البالد البالغ عددهم مخسة 
للبابا  رحلة  أول  يف  ماليني 
وقال   .1999 عام  منذ  آلسيا 
للرئيس  برقية  يف  البابا 
مع  بينغ  جني  شي  الصيين 
الصيين  اجلوي  اجملال  دخولي 
أقدم أطيب التماني لفخامتكم 
وملواطنيكم وابتهل إىل اهلل ان 
والرخاء.  السالم  بلدكم  مينح 
على  األوىل  املرة  هي  وهذه 
فيها  يسمح  اليت  االطالق 

فوق  بالتحليق  الفاتيكان  لبابا 
الصني يف اجلوالت اآلسيوية. 
يوحنا  البابا  سلفه  وكان 
لتجنب  يضطر  الثاني  بولس 
بسبب  الصيين  اجلوي  اجملال 
بكني  بني  املتوترة  العالقات 

والفاتيكان.
عالقات  أي  للفاتيكان  وليس 
رمسية مع الصني منذ أن توىل 
يف  السلطة  الشيوعي  احلزب 
وتنقسم   .1949 عام  الصني 
الكنيسة الكاثوليكية يف الصني 
رمسية  احداهما  طائفتني  إىل 
باسم  املعروفة  الكنيسة  وهي 
اجلمعية الوطنية املسؤولة امام 

احلزب احلاكم وكنيسة سرية ال 
تدين بالوالء إال للبابا يف روما. 
ومل يذكر فرنسيس الصني أو 
املقسمة  الكورية  اجلزيرة  شبه 
مع  املقتضب  حديثه  يف 
الطائرة  على منت  الصحافيني 
على  ذلك  من  بدال  أصر  لكنه 
دور وسائل اإلعالم يف تعزيز 
السالم يف عامل مقسم ويسوده 
تساعدكم  قد  وقال  العنف. 
كلماتي على التوحد...أدعوكم 
ان تقدموا دائما رسالة سالم 
وان نسعى دائما لرسالة سالم 
االن  العامل  ما حيدث يف  الن 

شيء قبيح.
مصور  مبقتل  ابالغه  وبعد 
تلفزيوني يف غزة قاد فرنسيس 
طائرته  منت  على  الصحافيني 
وكان  روحه.  على  للصالة 
قاعدة  يف  البابا  استقبال  يف 
جوية يف جنوب سيول رئيسة 
كوريا اجلنوبية باك جون هاي 
ووفد من الكاثوليك الكوريني 
من  اثنان  بينه  اجلنوبيني 
املنشقني الكوريني الشماليني 
ضحايا  أقارب  إىل  باإلضافة 
كارثة السفينة اليت غرقت يف 
مقتل  عن  اسفر  مما  نيسان 
من  معظمهم  راكب   300 حنو 

التالميذ.
لكوريا  البابا  زيارة  وتأتي 
للشبان  جتمع  لرئاسة  اجلنوبية 
وهذه  آسيا.  يف  الكاثوليك 
لفرنسيس  دولية  زيارة  ثالث 

منذ انتخابه يف اذار 2013.
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الفيدرالية  احلكومة  قامت 
أرباب  على  االمر  بتسهيل 
الشمالية  املقاطعة  يف  العمل 
جللب العمال الضيوف حيث ان 
مشروع الغاز ICHTHYS البالغ 
34 مليار دوالر امريكي سيخلق 

نقصا يف  العمالة هناك.
هجرة  على  املوافقة  ومتت 
الشمالية  املقاطعة  العمالة اىل 
مبوجب ما يسمى »اتفاق اهلجرة 
ان  على  معينة«  جماالت   يف 
والية  يف   Pilbara بيلبارا  تتبعه 

غرب أسرتاليا.
للسماح  االتفاقات  وتهدف 
املوارد  قطاع  خارج  للشركات 
بتوظيف العمال شبه املهرة دون 
صارمة  متطلبات  لتلبية  احلاجة 
والتدريب  والرواتب  كاللغة 

كربامج اهلجرة األخرى.
مساعد  باسم  متحدث  وقال 
كاش  ميكاييليا  اهلجرة  وزير 
اتفاق  ان   Michaelia Cash

سيوضع  الشمالية  املقاطعة 
موضع التنفيذ قريبا وان اتفاق 
يدخل  أن  »جيب  بيلبارا  صفقة 
هذا  نهاية  التطبيق حبلول  حيز 

العام«.
التوجيهية  اخلطوط  وتقرتح 
الواليات  حكومات  بامكان  ان 
احمللية  البلدية  واجملالس 
رعاية  التجارية  والغرف 
ارباب  وتسمية  االتفاقات، 
املشاركة  الذين ميكنهم  العمل 

فيها.
العمل  أرباب  وسيكون 
على  احلصول  على  قادرين 
اللغة  متطلبات  بشأن  تنازالت 
ومعايري  واملهارات  اإلنكليزية 

احلد األدنى لألجور.
هذه  النقابات  وتعارض 
االتفاقيات وتتهم حكومة أبوت 
بتسليم صالحياتها للهجرة إىل 

جمموعات ارباب العمل.
املقاطعة  حكومة  وكانت 
احلكومة  مع  تعمل  الشمالية 
املخطط،  هذا  على  الفيدرالية 
يريدون  انهم  املتحدث  وقال 
أقرب  يف  االتفاقات  تنفيذ 

وقت ممكن.
وسيتم توظيف ما يصل إىل 
موقع  يف  شخص  آالف   10
املسال  الطبيعي  الغاز  مصنع 
ان  داروين، حيث  جنوب غرب 
يف  هي   Inpex انبكس  شركة 
لبناء مستودع  الطريق  منتصف 
 8.4 بـ  تقدر  استيعابية  بقدرة 

مليون طن سنويا.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
املقاطعة  يف  التجارة  لغرفة 
ان  بيكنيل  غريغ  الشمالية 
كانوا  احملليني  السكان 
الغاز  مشروع  إىل  يتدفقون 
بشكل مجاعي، تاركني األعمال 
واملصاحل  األخرى يف داروين 
العمالة  يف  حادا  نقصا  تعاني 

على مجيع املستويات.
اتفاق  »ان  يقول  واضاف 
جماالت  يف   العمالة  هجرة 
برنامج  لتوسيع  هو  معينة 
استقدام  لتمكني   457 تأشرية 
الناس يف إطار جمموعة واسعة 

من املهن«.

تسهيل استقدام العمال االجانب للعمل يف 
مشاريع الغاز يف املقاطعة الشمالية

وقال »هناك بعض اجملاالت 
يف  املرونة  بعض  لديها 
اإلنكليزية،  اللغة  متطلبات 
وأيضا يف مستويات املهارة.«

مهم  هذا  ان  بيكنيل  وقال 
ألنه مت استحواذ العمال املهرة 
يف هذا املشروع، وان الشواغر 
ظهرت على مستوى العمال شبه 

املهرة وغري املهرة.
ومسى السيد بيكنيل مديري 
احلافالت  وسائقي  التجزئة 
املطاعم  على  واملشرفني 
والطهاة  املصانع  ومشغلي 

كمهن على الئحة االتفاق.
نقص  بالفعل  »لدينا  وقال 
يف سائقي احلافالت يف الوقت 
اىل  ذهب  اجلميع  ألن  الراهن 
الغاز(،  )مصانع  العمل  موقع 
وهكذا فان كل صاحب رخصة 

قيادة حافلة يفعل ذلك«.
خميم  فتحوا  »عندما  وتابع 
أخذوا 60 شخصا ذوي   العمال 
متوسطي املهارات يف اإلدارة 
وهذا  هنا.  الفنادق  قطاع  من 
حجم  مكان  يف  كبري  أثر  له 

داروين،«.
انه  على  االتفاق  وينص 
كفالة  العمل  لصاحب  »ميكن 
تصل  ملدة  اخلارج  يف  عامل 
وهذه  سنوات..  أربع  إىل 
لتناسب  مصممة  االتفاقيات 
يف  مبا  العمل،  صاحب  ظروف 
ذلك عدد العاملني املستقدمني 
املراد  واملهن  اخلارج  من 

شغلها.«
قد  كان   ،2012 عام  ويف 
أنه سيقدم  العمال  حزب  أعلن 
اإلقليمية  اهلجرة  اتفاقيات 
الشركة  لصاحل  واهلجرة 
منح  وقد   .enterprise migration

مشروع روي هيل للحديد اخلام 
رينيهارت  جينا  للمليارديرة 
صفقة هجرة الشركة ولكن مل 

يتم استخدامها.
وقد انتقد السكرتري الوطين 
هيكس  ألني  الكهرباء  لنقابات 
قائال  املقرتحة،  االتفاقات 
برنامج  عملية  ستقوض  »انها 

تأشرية 457«.
ان  هيكس  السيد  وقال 
جماالت  يف  اهلجرة  »اتفاق 
معينة سيكون جمرد آلية ألرباب 
قليلة  التزامات  لتجنب  العمل 
يف   457 تأشرية  تتضمنها 
وعتبات  العمل  سوق  اختبار 

األجور والتدريب.«
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الفيدرالية  احلكومة  وتقوم 
األخرية  اللمسات  بوضع  أيضا 
تأشرية  لربنامج  مراجعة  على 

.457
شخص  ألف   12 وهناك 
العامل  أحناء  مجيع  يف  يعملون 
 ICHTHYS مشروع  على  حاليا 
البالغ 34 مليار دوالر امريكي.

مقهى  صاحبة  فتحت  وقد 
اينسورث  جاين  السيدة  بيبا 
الثاني  عملها  للتو   Ainsworth

 Winellie الذي يقع يف منطقة
الصناعية يف داروين.

وقالت السيدة اينسورث إنها 
ال ميكن أن تكون على يقني من 
يف  السبب  كان  املشروع  أن 
تفعيل جتارتها، مضيفة »هناك 
النشاط  من  الكثري  بالتأكيد 
يف  حيدث  الذي  االقتصادي 

مجيع أحناء داروين«.
ويف حني أن مشروع اخلطوط 
على  يؤكد  للحكومة  التوجيهية 
حقيقة أن تطوير القوى العاملة 
أوال،  حيدث  أن  جيب  احمللية 
فان اجمللس األسرتالي لنقابات 

العمال يشعر بالقلق.
التجارة  نقابات  وقالت 
االسرتالية يف مداخلتها لعملية 
الدائرة  على  »ان  التشاور 
عام  حتليل  تقديم  والوزير 
الظروف  يف  التغيري  يعاجل 
االقتصادية وظروف العمالة منذ 
وضع التصور االولي التفاقيات 
اهلجرة اإلقليمية، وتقديم أدلة 
هناك  أن  لتربير  وجدت(  )إن 
حاجة حقيقية التفاق اهلجرة يف 
 2014 عام  يف  حمددة  جماالت 

وما بعده«.
وذكرت »على سبيل املثال، 
سبق أن طرحت جيلونغ كموقع 
اإلقليمية.  اهلجرة  التفاقيات 
سيكون هذا غري مقبول بشكل 
خلسائر  نظرا  االن  واضح 
احلالية  الوظائف،  يف  كبرية 
العمل  أرباب  من  واملستمرة، 
الرئيسيني يف تلك املنطقة«.

تعترب  ان«النقابات  واضافت 
أن مثل هذا التحليل يوضح انه 
مل يعد هناك أي حاجة التفاقات 
اتفاق  أو  اإلقليمية  اهلجرة 
اهلجرة يف جمال معني، اآلن أو 

يف املستقبل املنظور«.
ينبغي  انه  النقابات  وقالت 
أن يكون واضحا أن االتفاقات 
خمّفضة،  ألجور  مصممة  ليست 

وبرنامج مهارات خمّفضة.

صاحبة املقهى السيدة جاين اينسورث

ان  أبوت  حكومة  وزير يف  اعلن 
على األعمال واملصاحل ان تساعد 
اسعار  معدالت  خلفض  احلكومة 
ملاليني  املدفوعة  العمل  ساعات 
العمال يف أيام اآلحاد والعطالت 

الرمسية.
البنية  وزير  مساعد  قال  فقد 
ليس  أنه  بريغز  جيمي  التحتية 
الشركات  تضطر  أن  العدل  من 
الصغرية إىل دفع ضعف االجور 
العادية يوم األحد وثالثة أضعاف 

ليلة رأس السنة امليالدية.
امام جمموعة  وقال السيد بريغز 
التجارية  األعمال  اصحاب  من 
نستمر  ان  ميكن  »ال  الصغرية 
يف جمتمع يدفع فيه الناس يف 
يدفعونه  ما  ضعف  االيام  بعض 

يف ايام العمل العادية« .
أن  ميكننا  »ال  قائال  واوضح   
اىل  احلضور  ميكنك  ال  أنه  نقبل 
رأس  ليلة  املفضل  مطعمك 
يستحيل  ألنه  امليالدية  السنة 
ملوظفيه  يدفع  ان  املطعم  هلذا 

ليفتح يف هذا اليوم«.
ساعات  اسعار  ان  واملعروف 
العمل قد حددتها مفوضية العمل 

العادل.
مفوضية  من  احلكومة  وطلبت 
يف  القوانني  مراجعة  اإلنتاجية 
مكان العمل ولكنها وعدت بعدم 
حصول تغيريات كبرية حتى فرتة 

واليتها الثانية.
ارتفاع  ان  بريغز  السيد  وقال 
جعل  العاملة  اليد  تكاليف 
على  قادرة  »غري  الشركات 
بتشغيل  وأضر  املنافسة« 
اجلال  »هذا  مضيفا  الشباب، 

جيب علينا إصالحه«.
األسرتالي  اجمللس  ويقّدر 
ماليني   4.5 أن  العمال  لنقابات 
اسعار  على  يعتمدون  شخص 
االحد  أيام  يف  العمل  ساعات 

والعطل الرمسية. 
التجارة  نقابة  رئيسة  وقالت 
من  أنه  كريني  غاد  االسرتالية 
السخافة القول بأن هناك اماكن 
السنة  رأس  ليلة  يف  تفتح  ال 

اجلديدة.
ورأت السيدة كريني أن ختفيض 
يزيد  ال  العمل  ساعات  معدالت 
فرص العمل وال يساعد األعمال 
يضر  ولكن  الصغرية  التجارية 
خفض  طريق  عن  باالقتصاد 
يف  الناس  ينفقها  اليت  املبالغ 

املتاجر واملطاعم.
اقتطعت  »اذا  قائلة  واضافت 
من  االسبوع  يف  دوالر   200
األعمال  فان  ما...  شخص  اجر 
من  أول  الصغرية  التجارية 

ستعاني«.
وقالت الرئيسة التنفيذية لغرفة 
األسرتالية  والصناعة  التجارة 
اسعار  جعلنا  إذا  كارنل  كايت 
ساعات العمل يوم االحد نفسها 
سيخلق  ذلك  فان  السبت  يوم 
أكثر،  جزئي  بدوام  عمل  فرص 

مما يساعد الشباب.
أصحاب  من  »العديد  ان  ورأت 
يف  يفتح  ال  الصغرية  األعمال 
عطالت نهاية األسبوع والعطالت 
الرمسية.. أنهم يعملون بأنفسهم 
ألنهم ال يستطيعون ان يدفعوا ألي 
شخص.. العامل تغري.. اننا نفتح 
يتسوقون  واملستهلكون   7/24
يف  اخلدمات  على  وحيصولون 
ذلك  ان  األسبوع.  نهاية  عطلة 

على  للغاية  صعبا  االمر  جيعل 
املصاحل الصغرية واملتوسطة«.

اسرتاليا  ان  بريغز  السيد  وقال 
أماكن  لعالقات  بالنسبة  تراجعت 
عن  النقاش  ابتعد  حيث  العمل 
احلزبان  يريده  ما  حول  كونه 
ليصبح جدال حيرض فيه أصحاب 
بعضهم  ضد  والعمال  العمل 

البعض.
على  كارنل  السيدة  ووافقت 
ان خطوة ختفيض األسعار ميكن 
األخذ بها على مر الزمن، وقالت 
»أنت ال تريد ان يلحق ختفيض 
يف  جمموعة  بأي  ظلما  االسعار 
كبري  عدد  لدينا  ولكن  جمتمعنا 
من الشباب الذين ال يستطيعون 
احلصول على وظائف وهذا ليس 

عادال وال معقوال.«
نعتقد  »ال  بريغز  الوزير  وقال 
ُينظر اىل عالقات  ان  أنه ينبغي 
منظور  خالل  من  العمل  أماكن 
اننا يف مواجهتهم.. علينا أن ال 
على  عمل  عالقات  قانون  نكتب 
أن كل صاحب  افرتاض  أساس 

عمل يلحق الضرر بعماله.«
وتابع يقول انه يشعر بالقلق من 
أصحاب  من  املتكررة  القصص 
توظيف  بان  الصغرية  األعمال 
ايام  للعمل  لديهم  ما  شخص 
عليهم  لذلك  للغاية  مكلف  األحد 
لالستمرار.  بأنفسهم  يعملوا  ان 
ان النظام احلالي للعالوات معقد 
على  الصعب  من  وجيعل  جدا، 
حمادثات  اجراء  األعمال  أصحاب 
حول  مباشرة  موظفيهم  مع 

الرتتيبات املناسبة.
ومل يصدر وزير العمل اريك ابيتز 
Abetz حتى اآلن البنود  النهائية 
اإلنتاجية  مفوضية  الختصاص 
املنوي تشكيلها للنظر يف اسعار 

العالوات.
ووافقت مفوضية العمل العادل، 
ختفيض  على  ايار،  شهر  يف 
بنسبة  مبعدل   العالوات  اسعار 
اآلحاد  ايام  يف  املئة  يف   25
للموظفني بدوام جزئي بعد محلة 
طويلة قامت بها مجعية املطاعم 

والتموين يف أسرتاليا.

احلكومة تتحدث عن احلاجة اىل تغيري أسعار »عالوات العمل«

الوزير بريغز

هوكي  جو  اخلزانة  وزير  حذر 
االسرتاليني بانه قد يضطر الختاذ 
»إجراءات طوارئ التقشف« على 
غرار والية كوينزالند إذا مل يتم 
هيكلية  على  إصالحات  إجراء 

املوازنة.
حزب  زعيم  لقائه  بعد  ولكن 
ليل  باملر  كاليف  يونايتد  باملر 
الثالثاء ملناقشة املوازنة، أعطى 
أوضح  أيضا  اهلوكي  السيد 
مستعد  بانه  اآلن  حتى  إشارة 
شخصيا للوصول إىل حل وسط 
الصغرية  االحزاب  اعضاء  مع 
crossbench يف جملس الشيوخ 
على بعض بنود املوازنة األكثر 
إثارة للجدل مثل املشاركة يف 
دفع رسوم 7 دوالرات للممارس 

العام.
االزمات  من  أسبوعني  فبعد 
اليت عربت البالد للقاء االحزاب 
الشيوخ،  جملس  يف  الصغرية 
باجتاه  هوكي  السيد  ضغط 
إصالحات هيكلية يف مقابلة مع 
وقال  بريزبن  يف   ABC اراديو 

»اجلميع تعادل« يف املوازنة.
نقطة  يف  اآلن  »اننا  وقال: 
نقوم فيها بتغيريات هيكلية يف 
املوازنة مثل املشاركة يف تسديد 
التغيريات على  الطبية،  الرعاية 

التعليم العالي وبعض تغيريات 
الرعاية االجتماعية«.

»هذه  ان  قائال  واضاف 
أن  تضمن  اهليكلية  اإلصالحات 
يكون لدينا مسار دين هو 300 
سيكون  مما  أقل  دوالر  مليار 
كما هي  االمور  بقيت  إذا  عليه 

عليه.
وحذر »من اختاذ إجراءات طارئة 
كوينزالند   والية  يف  حدث  كما 
اليت  املشكلة  معاجلة  أجل  من 

ورثناها«.
شعب  أحذر  »انين  وقال 
نتخذ  مل  إذا  أنه  من  اسرتاليا 
يف  ذاهبون  فنحن  اآلن  إجراء 
زيادة  دفع  اىل  املطاف  نهاية 
قدرها 3 مليارات دوالر شهريا 

يف الفائدة وحدها.«
وقال السيد هوكي ان احلكومة 
تطلب من اجلميع  املساهمة، مبا 
العالي،  الدخل  ذوو  ذلك  يف 
مشريا اىل زيادة ضريبة الوقود 

كمثال على ذلك.
الذين  الناس  »ان  واوضح 
إذا  أكثر  الواقع  يف  يدفعون 
متت زيادة الضربية على الوقود 
هم ذوو الدخل العالي. . . ومع 
العمال وحزب  ذلك، فإن حزب 

هوكي يهدد بإجراءات »طوارئ« التقشف 
إذا مت رفض بنود املوازنة
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بيرت  السابق  اخلزانة  وزير  حث 
جو  احلالي   نظريه  كوستيلو 
حتريك  إعادة  على  هوكي 
املشرتك  الدفع  والغاء  موازنته 
)7 دوالرات لدى زيارة املمارس 
العام( قائال له انه يتعني على 

احلكومات خفض خسائرها.
واملعروف ان وزير اخلزانة يسعى  
االحزاب  اعضاء  إلقناع  جاهدا 
الصغرية على دعم موازنته اليت 
تواجه بنود  رئيسية فيها مثل 
دوالرات(   7( املشرتك  الدفع 
الرفاهية  مساعدات  وتغيريات 
كبرية  معارضة  )السنرتلينك( 

يف جملس الشيوخ.
وقال كوستيلو أن على االئتالف 
اجلدال«  كامل  حتريك  »إعادة 
األجيال  تقرير  وضع  خالل  من 
الذي  االولوية،  يف  القادمة 
يسلط الضوء على ضغوط طويلة 

األجل على اإلنفاق احلكومي.
وقال أيضا أنه جيب التخلي عن 
التدابري اليت من غري املرجح أن 

متر يف جملس الشيوخ.
التلفزيونية  للشبكة  وصرح 
عليك  آجال  أو  »عاجال  العاشرة 

خفض اخلسائر«.
واضاف »إن املشاركة يف دفع 
الـ 7 $دوالرات لن حتدث، لذلك 

دعونا نتجاوز هذا البند.«

كوستيلو حيث هوكي على التخلي  عن 
»الدفع املشرتك«
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وزيرا الخزانة االحراريان السابق بيرت كوستيلو والحالي جو هوكي

أيضا  كوستيلو  السيد  ووبخ 
من  شكواه  على  السابق  زميله 
تدعم  مل  واألعمال  املصاحل  ان 
قائال  كاف،  بشكل  موازنته 
لوم  يستوجب  ما  هناك  »ليس 
املصاحل واألعمال ... فلنتجاوز 

ذلك، انها مسؤوليته«.
وجاءت نصيحة السيد كوستيلو 
تساءل  وقت  يف  الصرحية 
سيناتور حزب العمال الدميقراطي 
جون ماديغان ما اذا كان السيد 
هوكي يتعاطف مع أولئك األكثر 
تضررا من املوازنة اليت ال حتظى 

بشعبية.
التقى  هوكي  السيد  وكان 
من  كجزء  ماديغان  السناتور 
تأييد  على  للحصول  محلته 

االحزاب الصغرية.
يرى   ماديغان  السناتور  لكن 
املوازنة  ان  يعتقد  زال  ما  انه 
تفاقم املشكالت االجتماعية مثل 
»التشحيط«  و  املنزلي  العنف 
على اجلدران وختريب املمتلكات 
 vandalism واخلاصة  العامة 

وتعاطي املخدرات والكحول.
ومستذكرا ان وزير اخلزانة كان 

قد وصف نفسه بأنه واحد من 
البالد  يف  بغضا  الناس  اكثر 
السيد  قال  املوازنة،  بسبب 
معه.  أتعاطف  »أنين  ماديغان 

لديه وظيفة صعبة«.
ماديغان  السناتور  وصرح 
لتلفزيون ABC  قائال »]ولكن[ 
أتساءل عن مدى التعاطف معه 
الذين  الناس  اولئك  قبل  من 
هذه  من  بشدة  سيتضررون 

املوازنة«.
كما بدا وزير التعليم كريستوفر 
باين يوجه انتقادات لنهج »كل 
ملناقشات  ال شيء«،  أو  شيء 
بعض  يتبعه  الذي  املوازنة 

الزمالء.
زال  ما  انه  باين  السيد  وقال 
منذ اشهر يقوم ببعث الرسائل 
النصية واالتصال هاتفيا وعقد 
االجتماعات والتحدث إىل اعضاء 
جملس  يف  الصغرية  االحزاب 
إلقناعهم  حماولة  يف  الشيوخ 
لتحرير  للجدل  املثرية  خبططه 

الرسوم اجلامعية.
وقال الوزير باين لسكاي نيوز 
»ان أي وزير يذهب إىل جملس 
الشيوخ برزمة ويقول: اما هذه 
او ال  شيء، امنا يتحدى أساسا 
لعدم  ويدفعه  الشيوخ  جملس 

التصويت على كامل الرزمة«.

اخلضر يعارضان ذلك. يقولون 
أثرياء وان ذوي  لدينا  سيكون 
املتوسط   سيدفعون  الدخل 

املزيد«.
يفعله  ما  ان  »حسنا،  وقال 
)املكوس(  ضريبة  يف  التغيري 
إما  الناس  أفقر  ان  الوقود هو 
يف  أو  سيارات  لديهم  ليست 
سياراتهم  يقودون  ال  الواقع 
مسافة بعيدة جدا يف كثري من 

احلاالت«.
ان  عن  اهلوكي  السيد  وكشف 
تكن  مل  الفيدرالية  املوازنة 
ان  هلا  أراد  اليت  بالصرامة 

تكون.
واليى  رئيس  السيد  وكان 
ووزير  نيومان  كوينزالند 
خزانتها السيد نيكولز قد خفضا 
يف املوازنة 14 ألف وظيفة يف 
اخلدمات العامة، وخفضا اإلنفاق 
مبليارات الدوالرات وقاما بتأخري 
النفقات الرأمسالية بعد 15 عاما 

من حكم العمال للوالية.
كوينزالند،  والية  فقدت  وقد 
االحتادية،  احلكومة  عكس  على 
 triple A االئتماني   تصنيفها 
يف وقت اصدار نيومان موازنته 

يف ايلول عام 2012.
وقال السيد هوكي ان االئتالف 
قدم على ما يعتقد أنها أفضل 
الديون  احللول ملواجهة سياسة 
يف املوازنة، وأضاف »حنن لن 
نذهب إىل حد القول أنه ال يوجد 
ضمان  أيضا  نريد  لكننا  بديل، 
ان نصل اىل نهاية اللعبة، وهي 

وقف نزيف الدم من الديون«.
السيد  قال  سؤال  على  وردا 
 7 رسوم  فرض  ان  هوكي 
املمارس  زيارة  لدى  دوالرات 
أن  العام كان ضروريا لضمان 
الرعاية الطبية، اليت تنمو بنسبة 
ستظل  سنويا،  املائة  يف   7

مستدامة.
االسرتاليني  »حنن نطلب  وقال 
نظام  بناء  أجل  من  املساهمة 
رعاية صحية أقوى وإذا مل ننِب 
الوقت  مرور  فمع  أقوى،  نظاما 
فال ميكن حتمل التكلفة«، موضحا 
»انها 70 دوالرا فقط يف العام 
هذا  للطبيب،  زيارات   10 بدل 

كل ما يف االمر.«
احلكومة  ان  اخلزانة  وزير  وقال 
مستعدة ملناقشة إمكانية إعفاء 
تصرحيات  مرددا  املتقاعدين، 
يوم  داتون  بيرت  الصحة  وزير 

الثالثاء.
ويوم االربعاء، خفف السيد باملر 
للموازنة  احلادة  انتقاداته  من 
وقال انه ال يستبعد دعم رسوم 
املمارس  زيارة  لدى  خمففة 
الشخص  أن  إىل  العام، مشريا 
الرسوم  حتمل  ميكنه  الثري 
الفقراء  ستضرب  ولكنها 

واملتقاعدين بقسوة.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
اخلزانة للظل كريس بوين  انه 
صدور  من  أشهر  ثالثة  بعد 
الوزراء  خالهلا  كان  املوازنة، 
فكرية  »فقاعات  عن  يعربون 
كانوا  إذا  وما  سياساتهم  عن 
أم  وسط  حل  اىل  سيصلون 

ال«.

هوكي يهدد باجراءات
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* Splash 
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون 
 وإلجراء الزيادات )الزودات(

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي 
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:

0404 772 772
Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com

Saturday 16 August 2014  2014 آب   16 السبت 
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اليت  والفقرات  املواد  بال  االجيارات  قانون  تطبيق  ميكن  »ال 
جرى إبطاهلا«، بهذه الكلمات حسم رئيس اجمللس الدستوري 
عصام سليمان التأويالت املتناقضة للقرار الصادر عن اجمللس 
امس، الذي ابطل مواد وفقرات واردة يف القانون املذكور، 
تتعلق بتأليف جلان لبت النزاعات بشأن بدل املثل، لكونها ال 

تتوافق مع النظام القضائي.
صدر عن اجمللس الدستوري، أالسبوع املاضي، القرار الرقم 
2014/6، وأبطل املواد 7 و13 والفقرة ب-4 من املادة 18 
املتعلقة  املواد  »وهي  فيه،  املطعون  االجيارات  قانون  من 
باللجنة اليت أنشأها القانون لبت النزاعات بشأن بدل املثل«، 
تقول خالصة القرار، ان إبطال هذه املواد جرى تعليله بـ«عدم 
توافر املواصفات والشروط اليت تؤدي اىل منح اللجنة الصفة 
القضائية، وجعل قرارات اللجنة مربمة وغري قابلة ألي طريق 

من طرق املراجعة«.
وقد رد اجمللس الدستوري الطعون املتعلقة بإقرار القانون 
مبادة وحيدة يف جملس النواب، وتناقضه مع مبادئ العدالة 
املكتسبة  واحلقوق  التشريعي  واألمان  واملساواة  االجتماعية 
القانون  إصدار  الطعن يف صالحية  رد  كما  التعاقد،  وحرية 
يف ظل عدم وجود رئيس للجمهورية واعادة نشره يف اجلريدة 
الرمسية بقرار صادر من األمني العام جمللس الوزراء، بعدما 
املتعلقة  املهل  خمالفة  حبجة  سابقا  الدستوري  اجمللس  رّده 

بالنشر.
هذا القرار اختذه اجمللس الدستوري باالكثرية ال باالمجاع، ومل 
واملالكني يف  املستأجرين  النزاع بني ممثلي  اساس  يقارب 
االبنية القدمية املؤجرة، بل بدا اقرب اىل التهّرب من بّت النزاع 
نفسه، والسعي اىل اعادة الكرة اىل ملعب جملس النواب، اذ 
إن تفسريات القرار تذهب يف اجتاهني: اّما ان يعود جملس 
النواب اىل درس القانون برمته، واّما ان يعود لتعديل املواد 
اليت قبل اجمللس الدستوري الطعن بها. وهذا رمبا ما جعل 
طريف النزاع حيتفالن بصدوره. فقد رأى ممثلو املالكني انهم 
رحبوا معركة دستورية القانون الذي ايدوه وطالبوا بتنفيذه، 
فيما رأى ممثلو املستأجرين انهم رحبوا جولة الطعن بالقانون 
الذي رفضوه مجلة وتفصيال، اذ إن مستشاريهم القانونيني 
يرون ان الطعن مبادة واحدة من القانون جتعل كل القانون 
كأنه مل يكن، وذلك وفقا لتفسري املادة السابعة والثالثني 
من قانون اجمللس الدستوري اليت تنص على أنه: »إذا أعلن 
القرار بطالن النصوص املخالفة للدستور كليًا أو جزئيًا، يعّد 
أثر  أي  يرتب  وال  يكن،  مل  كأنه  بطالنه،  تقرر  الذي  النص 

قانوني«.

ال يمكن تطبيق القانون
ممثلو مالكي األبنية القدمية املؤجرة رحبوا بصدور قرار اجمللس 
الدستوري، العتبارهم أن قانون اإلجيار اجلديد أصبح نافذًا، 
برغم إبطال بعض مواده؛ غري أن رئيس اجمللس الدستوري 
القاضي عصام سليمان أكد يف حديث لـ«األخبار« أنه ال ميكن 
تطبيق القانون بال املواد والفقرات اليت جرى إبطاهلا، وبالتالي 
سُيحال القانون على جملس النواب لتعديل مواده اليت أبطلها 
اجمللس الدستوري، موضحًا أن اجمللس النيابي حر كذلك يف 

تعديل املواد اليت ُردت الطعون بها.

املجلس الدستوري:
ال يمكن تطبيق القانون بال املواد التي جرى إبطالها

مبادة  اجلديد  االجيارات  قانون  اقر  قد  النواب  جملس  وكان 
اجلمهورية  رئيس  به  وطعن  املاضي،  نيسان  يف  وحيدة 
نواب   10 به  طعن  كما  واليته،  نهاية  قبل  سليمان  ميشال 
الصادر   2014/5 الرقم  قراره  ويف  القانونية.  املهلة  ضمن 
قانون  أن  الدستوري  اجمللس  قرر  املاضي،  حزيران   6 يف 
اإلجيارات الذي أقره جملس النواب، وامتنع رئيس اجلمهورية 
عن إصداره، أو رده، غري نافذ وغري موجود نظرًا لنشره يف 
اجلريدة الرمسية يف 2014/5/8، أي قبل يوم من انقضاء مهلة 
الشهر الدستورية، اليت تنص عليها املادة 57 من الدستور. 
نهاية  هو  الدستوري  اجمللس  قرار  بأن  االعتقاد  ساد  وقد 
املطاف، لكن يف حزيران املاضي فوجئ اجلميع باالمني العام 
جمللس الوزراء سهيل بوجي يأمر باعادة نشر قانون اإلجيارات 
يف ملحق العدد 27 للجريدة الرمسية )2014/6/26(. يف ضوء 
ميثلون  وهم  بالقانون،  جديد  بطعن  نواب   10 تقّدم  ذلك، 
واإلصالح  والتغيري  والتحرير  والتنمية  للمقاومة  الوفاء  كتل 

قانون اإلجيارات إىل جملس النواب جمددًا

Saturday 16  August 2014  2014 آب   16 السبت 

والكتائب والقوات اللبنانية.

عدم دستورية لجنة التخمني
يوضح احملامي جاد صوان، عضو جلنة احملامني املكلفة من 
قبل جلان املستأجرين، أن جلنة بت النزاعات اليت »يرتكز على 
تأليفها« القانون اجلديد، ويقرتح إنشاءها يف كل قضاء متثل 
قبل  الدستوري  اجمللس  أن  إىل  مشريًا  للدستور«،  »ضربة 
»حتل حمل احملاكم  بالشكل وباألساس، لكونها  الطعن فيها 
العدلية العادية )البداية واملنفردة واالستئناف(«، أو »تؤلف 
احملاكم  صالحيات  مع  صالحياتها  تتضارب  خاصة  حماكم 
العدلية«، سائاًل عن مصري الدعاوى املرفوعة للقضاء العدلي 
باملقابل  رأى  الدستوري  اجمللس  أن  صوان  يشرح  احلالي. 
املتعلقة  املواد  يف  النظر«  إلعادة  دستورية  أسباب  »ال  أن 
بإعادة  بوجي،  سهيل  الوزراء  العام جمللس  األمني  بصالحية 
نشر القانون واملهل الزمنية لتحرير قيمة اإلجيارات، وبالتالي 

فإن اإلمر »ليس من اختصاص الدستوري«.
من  »الكثري  أن  احملامني  جلنة  رئيس  زخور،  أديب  يرى 
املخالفات )يف القانون املقدم( ال يقدر أن يطاوهلا اجمللس 
الدستوري، ألنها خارج صالحياته«، مثل »اخللفيات االقتصادية 
واالجتماعية«. او عدم »االخذ برأي املستأجرين يف القانون يف 
اللجان املشرتكة«، يضيف زخور إن القانون جيب ان يتضمن 
خطة اجتماعية. وجيب مناقشة القانون والتصويت عليه وفقًا 
كما جيب وضع  النيابي،  للمجلس  الداخلي  والنظام  لألصول 
القانون،  الواردة يف  األرقام  النظر يف  وإعادة  خطة سكنية 
وكذلك يف املساعدات املمنوحة للمستأجرين، يقول زخور إن 
»حق السكن مقدس، وعلى احلكومة واجمللس النيابي واجب 

محايته«.
الجميع يحتفل بالقرار

تضاربت البيانات يف الساعات األوىل اليت تلت صدور قرار 
اجلميع فرحون ويهنئون بعضهم بعضا.  الدستوري.  اجمللس 
جلنة املتابعة للمؤمتر الوطين للمستأجرين أعلنت يف بيان هلا 
الدستوري  »اجمللس  شاكرًة  نافذ«،  غري  بات  »القانون  أّن 
أّن  اللجنة  ورأت  بذلوها،  اليت  اجلهود  على  وأعضاء«  رئيسًا 
قرار اجمللس ميثل »مدخاًل صحيحًا من أجل العمل على تعديل 

القانون، مبا جيعل منه قانونًا عاداًل ومتوازنًا«.
واألبنية  العقارات  مالكي  وجتمع  نقابة  حّيت  املقابل،  يف 
اخلط  والتزامهم  الدستوري  اجمللس  قضاة  »نزاهة  املؤجرة 
القانون  إعالن دستورية  املستقيم يف  والدستوري  القانوني 
اجلديد لإلجيارات، وترفعهم عن املصاحل الشخصية والفئوية 
يف التعاطي مع هذه القضية، وإصدارهم قرارًا منصفا وعادال، 
ردوا فيه الطعن املقدم أمامهم يف القانون، واكتفوا بقبول 

طرفا النزاع احتفال بصدور القانون وتبادال تفسريات متناقضة لتداعياته )مروان طحطح(

إيفا الشويف, فراس أبو مصلح

رأت  كذلك  التخمني«.  بلجان  تعنى  اليت  املواد  يف  الطعن 
النقابة أن »الصيغة اليت خرج بها قرار اجمللس الدستوري برد 
الطعن جلهة إصدار القانون ونشره وإقراره مبادة وحيدة، هي 
الرد األساسي من قبلنا على ما تعرض له القانون يف السابق 

من محالت تضليل وتشويه«.
أربك هذا القرار طريفيَ النزاع على حد سواء. يرى املستشار 
القانوني لتجّمع ونقابة املالكني شربل شرفان أّن جلان التخمني، 
»عملها  بها،  املتعلقة  املواد  الدستوري  اجمللس  أبطل  اليت 
تقين، إذ إن اللجنة أشبه مبجالس حتكيمية، وهي ليست جلنة 
جزئي،  القانون على حنو  أبطل  الدستوري  قضائية. اجمللس 
أي إن اإلبطال يسري فقط على املواد املذكورة، بينما تبقى 
مجيع مواد القانون الباقية سارية، ألن اجمللس مل يعلن إبطال 
»قرار اجمللس  أن  أضاف شرفان  كامل«.  على حنو  القانون 
اإلجيارات،  قانون  دستورية  على  دليل  أكرب  هو  الدستوري 
لكن املتضرر األكرب من قرار قبول الطعن هو املستأجر نفسه، 
ألنه ليس هناك حاليًا جلنة للنظر يف طلبات املستأجرين ذوي 
الدخل احملدود للحصول على املساعدات من الصندوق اخلاص 
باإلجيارات السكنية«. لن تبقى إشكالية عدم وجود جلنة من 
دون حل، إذ سارعت اللجنة القانونية إىل طرح اآللية األفضل 
بنظرها، وهي العودة إىل املادة 50 من القانون نفسه، اليت 
تعطي القاضي املنفرد املدني صالحية النظر للفصل يف مجيع 
دعاوى اإلجيار ومجيع الطلبات والدفوع اليت تالزمها مهما بلغ 

بدل اإلجيار السنوي.

نافذ أم غري نافذ؟
تطبيق  يبدأ   ،2015-1-1 من  ابتداء  أنه  شرفان  أعلن  هكذا، 
قانون اإلجيار اجلديد. يف املقابل، أعلن عضو جلنة الدفاع عن 
املستأجرين كاسرتو عبداهلل أن »اللجنة )اليت أبطلها اجمللس 
هو  إبطاهلا  أن  يعين  ما  القانون«،  أساس  هي  الدستوري( 
إبطال للقانون نفسه، الذي بات »غري نافذ«. »سيعود القانون 
عبداهلل،  قال  فيه جمددًا«،  البحث  ليجري  النواب  إىل جملس 
مضيفًا أن جلان املستأجرين والنواب مقدمي الطعون وخرباء 
اقتصاديني واكتواريني سيطرحون أفكارًا لتعديل القانون، كي 
على حد  ال لسماسرة العقار_  يصبح منصفًا للمستأجر واملالك_ 
سواء؛ كما سُتطرح أفكار خلطة إسكانية تكون الدولة مسؤولة 
بالسكن  اخلاصة  التشريعات  لتعديل  أفكار  وكذلك  عنها، 
واإلجيار، وسيطرح قانون اإلجيار التمّلك«. يشري عبداهلل إىل 
أنه من تاريخ 1-1-2013 ما من قانون لإلجيار، يف ظل »صراع 
كبري بني ممثلي احلق وبعض السماسرة والشركات العقارية«؛ 
وال يستبعد عبداهلل أن يتنصل جملس النواب من حسم الصراع 

هذا عرب متديد صالحية قانون اإلجيارات القديم.
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حلظة مل يصدقها كثر، حتى من جاهدوا سنوات 
رئاسة  خارج  املالكي  نوري  إليها.  للوصول 
اجلمهورية  رئيس  عن  صدر  التكليف  احلكومة. 
رئيس  به  يعرتف  مل  وإن  حتى  معصوم،  فؤاد 
هو  بل  فحسب،  هذا  ليس  السابق.  الوزراء 
تكليف جاء يف أعقاب انفراط عقد كتلة »دولة 
إىل  فيها  وازنة  أطراف  وانضمام  القانون« 
الكتلة  األخري  هذا  جعل  ما  الوطين«،  »التحالف 

األكرب يف الربملان.
االنقالب  أن  املالكي،  إىل  بالنسبة  املصيبة، 
ـــ االثنني  السياسي الذي نظم ضده ليلة األحد 
الدعوة،  حزب  يتزعمه،  الذي  احلزب  فيه  شارك 
العبادي  حيدر  القيادي يف صفوفه  اختري  الذي 
وتسريبات  تفاصيل  املقبلة.  احلكومة  لرئاسة 
كثرية رافقت وتلت ما حصل، لكن السؤال يبقى 
يف استبيان ما ستحمله تطورات الساعات واأليام 
والشرطة إىل  اجليش  املالكي  مع دعوة  املقبلة، 
الوقوف إىل جانبه، ويف تفسري التلقف األمريكي 
السريع مبا حصل وامتناع إيران، يوم أالثنني على 
األقل، عن إصدار ترحيب برئيس الوزراء اجلديد.

املالكي يتمسك مبنصبه... ويستنجد بـ»اجليش والشرطة«
يف اإلعالم العراقي، ليس هناك الكثري من احلديث عن حيدر العبادي، مصطفى ناصر

يف ظل متّسكه بالتكتم وعدم الظهور، غري أّن الذين خربوه ال يضنيهم 
الكالم عن رجل »موضوعّي« و«عملّي« وليس نرجسيًا.

السياسية  واملعارك  واحلوار  اجلدل  من  أسابيع  متّخضت   | بغداد 
مرشح  انتقاء  عن  احلكومة  رئيس  اسم  حول  املستعرة  والتصرحيات 
»التوازنات السياسية«، حيدر العبادي، الذي مل يكن امسه مطروحًا 
الوطين«  »االئتالف  رئيس  منزل  أروقة  يف  قريب،  وقت  منذ  إال 

إبراهيم اجلعفري.
ظهر اسم العبادي الذي كان النائب األول لرئيس جملس النواب عن 
»دولة القانون«، بعد إصرار »دولة القانون« على تنفيذ االستحقاق 
االنتخابي، باعتبارها الكتلة الفائزة يف انتخابات 30 نيسان املاضي.
ويف أول تصريح له، دعا العبادي العراقيني إىل »التوّحد ضد احلملة 

اهلمجية اليت يشّنها مسّلحو )الدولة اإلسالمية(«.
وقبيل اختياره ببضع ساعات، كتب على صفحته عرب موقع »فايسبوك«، 
إن »الوضع األمين يف بغداد مستقر جدًا، وهناك حتركات لقطعات 
رئاسة  مرشح  العاصمة، بسبب قرب تسمية  لزيادة محاية  عسكرية 
الوزراء«، مضيفًا أن »الوقت احملّدد لتكليف رئيس وزراء جديد مت 
متديده إىل الساعة الثالثة بعد ظهر االثنني، والتحالف الوطين على 

وشك اختيار مرّشح مقبول«.
»الكرادة  منطقة  يف  وترعرع   1952 عام  العبادي  جواد  حيدر  ولد 
»جامعة  يف  واملاجسرت  الدكتوراه  درس  بغداد.  يف  الشرقية« 
على شهادة  اخلاصة، وحصل  نفقته  على  بريطانيا،  مانشسرت« يف 
الدكتوراه يف اهلندسة اإللكرتونية والكهربائية يف عام 1980، بعدما 
كان قد حاصل على شهادة البكالوريوس من اجلامعة التكنولوجية يف 

بغداد يف اهلندسة الكهربائية يف عام 1975.
كان له حضور بارز يف معارضة النظام البعثي يف اخلارج. وشارك 
يف نشاطات املعارضة، كما ساهم يف املؤمترات الوطنية للمعارضة 
اليت شارك فيها حزب »الدعوة اإلسالمية«. ويف عام 1983 مت سحب 
جواز سفره بأمر من رئاسة خمابرات النظام بتهمة ممارسة نشاط معاد 

لنظام البعث، حسب الوثائق اليت عثر عليها.
توىل مسؤولية التحدث باسم حزب »الدعوة اإلسالمية« يف بريطانيا 
واخلارج، خصوصًا لوسائل اإلعالم العاملية، حيث هاجم نظام البعث 
وأدانه. كذلك دافع عن الشعب العراقي ورفض احلصار املفروض 

عليه.
العبادي ليس إال رفيق درب قديم لسلفه نوري املالكي يف حزب 
»الدعوة اإلسالمية« الذي يتزعمه املالكي نفسه. وبرز بعد عام 2003 

كأحد أبرز قيادييه.
يعرف العبادي بوسطية مواقفه، كما اشتهر بعالقاته الواسعة بكافة 
اإلسالمي«  األعلى  »اجمللس  أقطاب  خصوصًا  السياسية،  األطراف 
بزعامة عمار احلكيم و«التيار الصدري« بقيادة مقتدى الصدر الذي 

أجرى اتصااًل عاجاًل به لتهنئته ودعوته إىل »التنسيق«.
أطراف  إىل  بالنسبة  العبادي  يعترب  واحلوار،  التفاهم  وعلى مستوى 
أنه  إال  اإلجيابية،  عالقاته  بسبب  مناسبًا  الوطين« شخصًا  »االئتالف 
سيما  ال  »االئتالف«،  خارج  من  السياسية  األطراف  إىل  بالنسبة 
اختبار« يف توجهاته ونياته ومعاجلته  »حمل  األكراد، ال يعدو كونه 
للقضايا الشائكة، خصوصًا أنه ينحدر سياسيًا من »ائتالف القانون« 
الثالثة طوال  القوى اليت متسكت بوالية املالكي  الذي يضم  نفسه 

الفرتة املاضية.
يؤّسس اختيار حيدر العبادي كرئيس للوزراء لرتميم عالقات »ائتالف 
ومن  الوطين«  »االئتالف  داخل  من  سياسية  أطراف  مع  القانون« 
الضارية  السياسية  التجاذبات  جراء  اهتزت  خارجه، واليت كانت قد 

حول الوالية الثالثة للمالكي.
ومع أن تكليف العبادي برئاسة الوزارة ميّثل انتصارًا معنويًا لألطراف 
السياسية اليت عارضت الوالية الثالثة، إال أن واقع احلال يفيد بأن 
رئاسة الوزراء مل خترج عن سطوة »ائتالف القانون« الذي يرى يف 

املنصب حقًا له تفرضه االستحقاقات االنتخابية والدستورية.
أنه  العبادي  خربوا  الذين  السياسيون  يرى  األساس،  هذا  وعلى 
متعّصب حلزب »الدعوة« وأفكاره، وال خيتلف كثريًا عن رؤية املالكي 
للكثري من القضايا السياسية اليت تعصف بالبلد، معتربين أن اختياره 
عن  الصادرة  تلك  خصوصًا  التغيري،  لدعوات  استجابة  إال  يكن  مل 

املرجعية الدينية العليا اليت نادت بعدم التشّبث باملناصب.
سياسي  يشري  اخلارجية،  بسياسته  يتعلق  ما  ويف  أخرى،  جهة  من 
عراقي رفض الكشف عن امسه إىل أنه حتى لو كانت إيران حتّبذ بقاء 
املالكي بسبب الظروف األمنية والسياسية، إال أن هذه األخرية مل 
تعرتض على اختيار العبادي الذي حرص دائمًا على إبداء آراء ودية 
وقريبة من مواقف طهران خبصوص العراق، إضافة إىل أنه كان من 

أبرز الدعاة إىل توثيق العالقات معها.
ويف اإلعالم العراقي، هناك القليل من احلديث عن العبادي، يف ظل 
تكّتمه وعدم الظهور، غري أن الذين خربوه ال يضنيهم الكالم عن رجل 

»موضوعي« و«عملّي«.
ويف هذا اإلطار، يقول العارفون بالعبادي إنه يكره »النجومية«، لكنه 
جييد تبادل أطراف احلديث يف السياسة ويطيل يف ذلك، مشريين 
يف الوقت ذاته إىل أنه سيفتقد احلزم الذي ُعرف به املالكي، ولكنه 

سيسعى إىل سياسة توافقية.
الرئيس  يف  اليوم،  املطلوب،  هو  هذا  أن  يرى  البعض  كان  وإذا 
الذي يقود بالدًا تسيطر عليها اخلالفات واالضطرابات، فإن أطرافًا 
سياسية ترى أن ذلك سيجعل منه رئيسًا ضعيفًا أمام إرادات األطراف 

السياسية، األمر الذي سيؤدي إىل إبطاء وترية مكافحة اإلرهاب.

حيدر العبادي... رئيس وزراء برسم »التوازنات«
عدنان أبو زيد

وأتباعه، إذ ظهر على فضائية »آفاق« املمولة من مكتب املالكي، 
أنه  حدث  ما  اعتربوا  األخري،  مكتب  وأعضاء  مستشاري  من  عدد 
»مؤامرة«، متوعدين برّد شديد، بل ذهبت مستشارة رئيس الوزراء 
العراقية:  باللهجة  قالت  حني  ذلك،  من  أبعد  إىل  الريس  مريم 

»سيكون دمها للركاب« يف إشارة إىل انقالب مسّلح.
القانون  دولة  وائتالف  الدعوة  حزب  أعضاء  من  العديد  ورفض 
رفض  الدعوة  حزب  أعضاء  أحد  أن  إال  تصرحيات،  بأي  اإلدالء 
الكشف عن امسه قال للـزميلة «األخبار«، إن »حيدر العبادي رمسيًا 
ويف سجالت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، هو رئيس كتلة 
باسم  التفاوض  له  وحيق  املالكي،  وليس  القانون  دولة  ائتالف 

كتلته دون العودة إىل املالكي«.
وعرضت فضائيتا »العراقية« و«آفاق«، مؤمترًا صحافيًا ألعضاء من 
»دولة القانون«، ألقاه عضو حزب الدعوة عبد الصمد َخَلف حبضور 
املالكي، وهو ما حيصل ألول مرة منذ انطالق الدعاية االنتخابية، 
اليت كان يتصدى فيها املالكي إىل كل الكلمات. وأكد البيان أن 
»العبادي ميّثل نفسه وال ميثلنا وحنتفظ حبقنا القانوني ضد خرق 

الدستور، وإن ائتالف دولة القانون ال يزال الكتلة األكرب«.
القصة الكاملة للمفاوضات الدراماتيكية السرية بدأت من رئيس 
جاهدًا  حاول  عندما  إليه،  وانتهت  العبادي  حيدر  اجلديد  الوزراء 
للمالكي،  بديلة  شخصية  برتشيح  األول  الصف  قيادات  إقناع 
وعدم مصارعة إرادة املرجعية الدينية يف النجف، إذ تشري مصادر 
موثوقة يف احلوزة العلمية لـ«األخبار« إىل وجود مداوالت سرية بني 
مكتب السيد علي السيستاني وعدد من رؤساء القوائم املنضوية 
حتت ائتالف دولة القانون، انتهت بانشقاق 50 نائبًا عن املالكي 

واالنضمام إىل التحالف الوطين.
وأكدت املصادر أن »خطاب املالكي ليل األحد املاضي كان مبثابة 
الضوء األخضر لبدء العبادي مفاوضاته مع زعيم التحالف الوطين 
ابراهيم اجلعفري، إثر إعالن املالكي الوقوف بوجه مجيع معارضيه، 

واملرجعية الدينية أيضًا«.
يف هذا الوقت، وخوفًا من أي انقسام أو مترد يف صفوف القوات 
األمنية، حذرت األمم املتحدة أمس على لسان ممثلها يف العراق 
االنتقال  عرقلة  من  العراقية  األمن  قوات  ميالدينوف،  نيكوالي 
السياسي اجلديد يف العراق، يف إشارة إىل احتمال دفع املالكي 
للقوات العسكرية املوالية له برتهيب الشارع وممارسة ضغوط على 

القيادات السياسية يف البلد.
من جهته ويف أول تصريح له، دعا العبادي العراقيني إىل التوحد 
ضد احلملة اهلمجية اليت يشنها مسلحو »الدولة اإلسالمية«. وقال 
يف تصرحيات بثها التلفزيون الرمسي بعد لقائه مبعصوم، إن على 
على  تشن  اليت  اإلرهابية  احلملة  للوقوف ضد  يتعاون  أن  اجلميع 
ثقة  عندي  »أنا  مشددًا:  اإلرهابية،  اجلماعات  كل  وإيقاف  العراق 
العراق  الرببرية على  بشعبنا، نستطيع وقف هذه اهلجمة الشرسة 

وحنمي الشعب العراقي ونوفر له األرضية الصاحلة«.
املوقف األمريكي جاء مرّحبًا بتعيني رئيس جديد للوزراء، حيث حّيا 
نائب الرئيس األمريكي جو بايدن خالل مكاملة هاتفية مع معصوم، 
بـ«اخلطوة  الذي وصفه  األمر  للبالد،  جديد  حكومة  رئيس  تسمية 

احلامسة« بعد أشهر من اجلمود السياسي يف بغداد.
كذلك فعل الرئيس األمريكي باراك أوباما، متمنيًا انتقااًل سلميًا 

للسلطة مع تشكيل حكومة متثل كافة مكونات اجملتمع.
بدورها، قابلت إيران تكليف العبادي بنوع من اإلجيابية، حيث أكد 
الرئيس اإليراني أن احلكومة القانونية اجلديدة جيب تشكيلها بأسرع 
يتوىل  أن  إيران  إىل  بالنسبة  املهم  من  أن  وقت ممكن، مضيفًا 
الشخص الذي حيظى بتأييد غالبية نواب الربملان العراقي السلطة، 

وأن يبدأ إجراءاته القانونية.

الوزراء  رئيس  أطاح  القانون  دولة  ائتالف  داخل  انقالب   | بغداد 
ُأعلن  حيث  بغداد،  يف  السلطة  هرم  عن  املالكي  نوري  السابق 
احلكومة  رئاسة  العبادي  حيدر  الدعوة  حزب  يف  القيادي  تكليف 
املقبلة. فبعدما كان شبه متأكد من اعتالئه عرش احلكومة للوالية 
ائتالف  داخل  انشقاقات  سلسلة  حصلت  التوالي،  على  الثالثة 
املالكي أدت إىل فقدانه األغلبية وحتوهلا إىل التحالف الوطين، بل 
بلغ األمر عن انشقاق حزب الدعوة الذي يتزعمه عنه، مفسحًا اجملال 

أمام الرئيس فؤاد معصوم بتكليف شخصية أخرى هلذا املنصب.
تطورات أثارت غضب املالكي، وانصاره الذين نزلوا اىل الشوارع 
لليوم الثاني على التوالي. وقال املالكي، يف كلمة متلفزة، إنه 
الدستورية  السياقات  خارج  التكليف، ألنه  أثر وال قيمة هلذا  »ال 
والقانونية، وبدأ جبملة خروقات«، مشريًا إىل أن »ترشيحي ماٍض، 
ما حدث هو  يثبتوا يف مواقعهم...  أن  للجيش والشرطة  وأقول 
األجدر  »كان  أنه  وأضاف  ونصححه«.  سنعاجله  وانتكاسة  خرق 
برئيس اجلمهورية أن يراجع نفسه بدل املضي بالتكليف«، متهمًا 
اياه بأنه »قال سيكّلف بتشكيل احلكومة ولتعمل احملكمة ما تعمل«. 
عدد  من  حاليًا هي ملصاحلنا،  املوجودة  املعطيات  »كل  أن  وأكد 
األصوات وعدد املقاعد«، الفتًا إىل أن »دولة القانون لديها 103 

مقاعد وأكثر من ثالثة ماليني صوت«.
كذلك، انتقد موقف اإلدارة األمريكية من تكليف العبادي بتشكيل 

احلكومة اجلديدة، معتربًا أنها وقفت جبانب من »خرق الدستور«.
رئيس  لتكليف  النهائي دستوريًا  املوعد  االثنني،  وحبلول ظهرية 
للحكومة، ُأميط اللثام عن مفاوضات دراماتيكية سرية، واتفاقات 
خلف الستار دون علم املالكي، أطاحته وسط ذهول وإحباط رفاقه 
ومعاونيه. ومحلت االتفاقات انشقاقًا مفاجئًا لقائمة حزب الدعوة 
قيادات  تضم  واليت  املالكي،  ائتالف  حتت  املنضوية  اإلسالمية، 
الصف األول يف احلزب، برئاسة حيدر العبادي صاحبة الـ38 مقعدًا 
برملانيًا، وكتلة مستقلون برئاسة حسني الشهرستاني ذات الـ12 
نائبًا، وانضمامهما إىل كتلة التحالف الوطين، بعد أن ورد خرب إعالن 
احملكمة االحتادية كتلة دولة القانون الكتلة األكرب، قبل أن تسارع 

احملكمة اىل نفيه.
األكرب،  النيابية  الكتلة  الوطين  التحالف  إعالن  ذلك  على  وترتب 
التحالف  مقاعد  عدد  بوصول  احلكومة،  تشكيل  احلق يف  وصاحبة 
الوطين إىل 127، متفوقًا على ائتالف دولة القانون، بعد أن بلغ 
عدد مقاعده إثر انسحاب القائمتني 63 نائبًا، بينهم 40 لكتلة منظمة 

بدر بزعامة هادي العامري، أحد أبرز حلفاء املالكي.
ابراهيم اجلعفري صباح أمس، قادة  الوطين  التحالف  ودعا زعيم 
باملنطقة اخلضراء وسط  اجتماع استثنائي يف منزله  التحالف إىل 
من  والشهرستاني  العبادي  بانشقاق  مؤشرات  تلقيه  إثر  بغداد، 

»دولة القانون«.
بسرعة  املفاوضات  إجناز  عن  رفيعة  سياسية  مصادر  وأفادت 
»التحالف  العراقي فؤاد معصوم خبيار  الرئيس  إبالغ  فائقة، ومت 
الوطين« وجمريات االتفاقات، اليت محلت بعض املناصب السيادية 

للمنشقني عن »دولة القانون«.
وبينت املصادر أن »سليم اجلبوري وفؤاد معصوم تسلما كتابًا من 
التحالف الوطين، حيمل وصول عدد أعضاء التحالف الوطين إىل 127 
نائبًا، موّقعًا من قبل قيادات القوائم املنضوية يف التحالف، ودعوا 

معصوم إىل تكليف العبادي بتشكيل احلكومة«.
وقالت املصادر إن »اجلعفري كان قد انسحب من املفاوضات بعد 
ظهر األحد املاضي وأغلق هاتفه، وأبلغ قسم املراسم يف مكتبه 
أو  التنازل  املالكي  رفض  خلفية  على  زيارات،  بأية  رغبته  بعدم 

االعرتاف بالتحالف الوطين الكتلة الربملانية األكرب«.
وشّكل نبأ تكليف العبادي برئاسة احلكومة صدمة شديدة للمالكي 

تظاهر عدد من أنصار املالكي يف بغداد دعمًا )عامر السائدي ـ أ ف ب(
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تتهافت الدول الغربية إلرسال الدعم العسكري 
الطائرات  بدأت  أن  فمنذ  البشمركة.  لقوات 
األمريكية بتوجيه ضرباتها إىل مراكز »الدولة«، 
السالح  إرسال  نيتها  أوروبية  دول  عدة  أعلنت 
بدأ فيه جملس األمن  إىل كردستان، يف وقت 
بصياغة مشروع قرار يهدف إىل قطع املؤن عن 

املسلحني اإلسالميني.
غارات عدة نفذتها الطائرات األمريكية على مواقع 
لتنظيم »الدولة اإلسالمية« مشال العراق، ملنعها 
أمريكية  قناعة  وسط  أربيل،  باجتاه  التقدم  من 
وزير  أكد  حيث  الضربات،  هذه  جبدوى  تامة 
املاضي،  االثنني  األمريكي تشاك هاغل  الدفاع 
تقّدم  وقف  إىل  الرامية  اجلوية  الغارات  أن 
مسلحي تنظيم »الدولة اإلسالمية« املتشدد يف 
على  منفتحة  بالده  وأن  فعالية،  أبدت  العراق، 

طلبات مساعدة إضافية.
بعد  باستمرار  الوضع  تقّوم  واشنطن  أن  وأكد 
التحرك  أجل  من  أوباما،  باراك  الرئيس  إجازة 
سنجار،  جبل  عن  احلصار  فك  على  واملساعدة 
األقلية  من  املدنيني  النازحني  آالف  علق  حيث 

األيزيدية.
وقال يف إطار حمادثات الدفاع السنوية األمريكية 
عن  سؤال  على  ردًا  سيدني  يف  األوسرتالية 
الغارات، إنها »أبدت فعالية كبرية حبسب مجيع 

التقارير اليت تلقيناها ميدانيًا«.
تقديم  ميكننا  كيف  باستمرار  »نقّوم  وتابع: 
واملواعظ  العراقية  األمنية  للقوات  املساعدة 
أثناء  العراقية يف  احملتملة للتعاون مع احلكومة 
بناء الشراكات«. وأضاف أن »احلكومة العراقية 
طلبت املساعدة والدعم وسنواصل استقبال أية 

مطالب إضافية منها«.
البشمركة  بني  الدائرة  املعركة  خيص  ما  ويف 
الكردية تنظيم »الدولة«، أعلنت وزارة اخلارجية 
عجل  على  بدأت  املتحدة  الواليات  أن  األمريكية 

تسليم أسلحة وذخائر إىل القوات الكردية.
ماري  األمريكية  اخلارجية  باسم  املتحدثة  وقالت 
األمريكية:  أن  أن  سي  قناة  شبكة  على  هارف 
أسلحة  إلرسال  العراقية  احلكومة  مع  »نتعاون 
إىل األكراد الذين حيتاجون إليها بأقصى سرعة. 
العراقيون سيزودونهم بأسلحة من خمزوناتهم، 
نزودهم  نفسه،  األمر  نفعل  أن  على  ونعمل 

بأسلحة من خمزوناتنا«.
األسبوع  منذ  مستمرة  اجلهود  تلك  أن  وأضافت 
األمريكية  اجلهة  حتدد  أن  دون  من  املاضي 

املسؤولة عن ذلك، ونوع السالح الذي ُأرسل.
كردستان  إقليم  حكومة  أكدت  جهتها،  من 
تصرحيات هارف، حيث قالت وزارة البشمركة يف 
حكومة اإلقليم أالثنني إن القوات الكردية تلقت 
متشددي  ملواجهة  املتحدة  الواليات  من  أسلحة 

»الدولة«.

واشنطن تشرع بتسليح البشمركة

البشمركة  وزارة  العام لإلعالم يف  املدير  وقال 
هلكورد حكمت مال علي: »وصلت الدفعة األوىل 
من األسلحة من قبل اجلانبني العراقي واألمريكي، 

وكذلك من اجلانب األمريكي«.
وقال أيضًا: »إنها بداية جيدة، واملهم أن العملية 
بدأت«، يف إشارة إىل عملية تسليح البشمركة.

األوروبي  االحتاد  من  فرنسا  طلبت  جهتها،  من 
»حشد إمكاناته« لتلبية طلب التسلح الذي وجهه 
يف  الربزاني،  مسعود  العراق  كردستان  رئيس 
رسالة وجهها وزير اخلارجية لوران فابيوس إىل 

نظريته األوروبية كاثرين آشتون.
وكتب فابيوس يف هذه الرسالة اليت حتمل تاريخ 
11 آب، أن الربزاني »شدد على الضرورة امللّحة 
مواجهة  له  تتيح  وذخائر  أسلحة  على  للحصول 

وهزم جمموعات الدولة اإلسالمية اإلرهابية«.
االحتاد  حيشد  أن  الضروري  »من  أّن  وأضاف 
طلب  يلّب  لكي  اليوم  من  إمكاناته  األوروبي 
اجتماع  أمله يف عقد  املساعدة هذا«، معربًا عن 

خاص لوزراء خارجية االحتاد االوروبي.
كذلك طلبت إيطاليا عقد لقاء لالحتاد االوروبي، 
إىل  الدعوة  متت  أنه  أوروبي  مصدر  أعلن  بينما 
اجتماع استثنائي لسفراء دول االحتاد اليوم يف 
بروكسل لدراسة وسائل تطويق تقّدم جهاديي 

تنظيم »الدولة« يف العراق.
أملاني  حكومي  متحدث  قال  الوقت،  هذا  يف 
ملناطق  أسلحة  ترسل  ال  أملانيا  إن  االثنني، 
الربزاني  مطالبة  على  ردًا  ذلك  جاء  النزاعات. 

للمجتمع الدولي بتسليح األكراد.
يف  سيربت  ستيفن  احلكومي  املتحدث  وأضاف 
مبادئ  أحد  إن  تعرفون،  »كما  صحايف:  مؤمتر 
سياسة صادرات السالح هلذه احلكومة األملانية، 
مثل احلكومات السابقة، هو أال ُتصّدر أسلحة ألي 
مناطق نزاع أو مناطق حرب، هذا مبدأ نشعر بأننا 

ملتزمون احلفاظ عليه«.
أالثنني  األمن  جملس  بدأ  ذلك،  غضون  يف 
قطع  إىل  يهدف  قرار  مشروع  املاضي، صياغة 
املؤن، من مال ورجال، عن املقاتلني اإلسالميني 

يف سوريا والعراق.
واستنادًا إىل دبلوماسيني، بدأ خرباء من الدول 
الـ15 األعضاء يف جملس األمن مناقشة اقرتاح 
خالل  قرار  شكل  على  اعتماده  ميكن  بريطاني 

األسبوع احلالي.
وتنص مسودة النص على تعزيز للعقوبات على 
أفراد وحركات وكيانات تدعم »الدولة االسالمية« 

أو جبهة النصرة يف سوريا.
االثنني  »الدولة« فجر  عناصر  إىل ذلك، سيطر 
دياىل  حمافظة  يف  جلوالء  ناحية  على  املاضي، 
قوات  مع  اشتباكات  بعد  بغداد،  شرق  مشال 
كردية قتل خالهلا عشرة وجرح أكثر من مثانني 
أفادت  حسبما  الكردية،  البشمركة  عناصر  من 

قالت وزارة البشمركة إن القوات الكردية تلقت أسلحة أمريكية ملواجهة »الدولة« )األناضول(

 تتعرض القرى واملدن الصغرية يف مناطق غرب 
قسري  وتهجري  إبادة  لعمليات  ومشاله  العراق، 
لسكانها حتى بدأت ختلو من »التلون« الطائفي 

شيئًا فشيئًا.
»احلصار«  مشرتك  ستالينغراد،  و  آمرلي  بني 
هذه  لكّن  مضى.  زمن  من  عامًا  وسبعون 
ويف  الشيعة،  الرتكمان  يسكنها  اليت  القرية 
»الصاروخية«  والنجدة  الرقمي  التواصل  عصر 
أجندة  وقع  على  تعيش  األزمات،  أوقات  يف 
واألدوية  واألغذية  املؤن  إليصال  »سلحفاتية« 
والعتاد لسكانها احملاصرين من قبل املسلحني 

من كل جانب.
فرصة  احلديثة  االتصال  وسائل  وّفرت  وفيما 
التقنيات  أن هذه  إال  باألهالي،  االتصال هاتفيًا 
سعيد  باسم  صراخ  ليتحول  إنقاذهم،  عن  تعجز 
يف التلفون، إىل صدى يرتدب عليه وهو يتصل 
بأفراد أسرته الذين فّروا من آمرلي، إىل قضاء 

طوزخرماتو اجملاور. 
البلجيكية  العاصمة  يف  املقيم  سعيد،  ويقول 
حنو  على  يتّصل  كان  إنه   ،2012 منذ  بروكسل 
شبه يومي بأفراد أسرته احملاصرين، وهو الذي 
اقرتح عليهم ضرورة اهلجرة من آمرلي قبل فوات 

االوان.
نعرف  املهجر  يف  هنا  »حنن  القول  يف  ويزيد 
يعرف  مما  أكثر  األحداث،  وتطورات  األخبار  من 
العصر  مفارقة  »إنها  مضيفًا،  احملاصرون«، 
حني تتواصل عرب البحار مع أناس )يغرقون( وال 

تستطيع مساعدتهم«.
وتتعّرض القرى واملدن الصغرية يف مناطق غرب 
قسري  وتهجري  إبادة  لعمليات  ومشاله  العراق، 
لسكانها، حتى بدأت ختلو من »التلّون« الطائفي 

شيئًا فشيئًا.
بروكسل  يف  يسكن  الذي  علي،  محيد  ويقول 
قرية  يف  أهله  مع  ويتواصل  بلجيكا،  يف 
عملية  »هناك  إن  آمرلي،  من  القريبة  »صياد« 
يغض  ومشاله،  العراق  غرب  يف  طائفي  انتقاء 
الدولة  »ليست  أنه  مؤكدًا  اإلعالم«،  عنها  النظر 
اإلسالمية وحدها من تقوم بذلك، بل أبناء العشائر 
املتعاطفون مع الفكر التكفريي أيضًا«. إن حقيقة 
حسابه  على  حيدر  أبو  النازح  ينقلها  حيدث،  ما 
يف موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الذي 
يصف »آلية التهجري القسري للسكان على اهلوية 
الطائفية«، فيقول »قِدم إلّي جاري من الطائفة 
األخرى حيذرني من البقاء، على رغم عالقة اجلرية 
عقدين  حنو  عليها  مضى  واليت  به  تربطين  اليت 
الرحيل طلب مين  الزمن، وحني عزمت على  من 
ُأسرع  أن  علّي  وأن  غنائم،  ترك ممتلكاتي ألنها 
اإلسالمية  الدولة  أفراد  قبل وصول  الرحيل  يف 

إىل املكان«. 
وهكذا أصبح أبو حيدر إنسانًا غريبًا ومنبوذًا يف 
بيئته، بسبب شيوع ثقافة العنف والكراهية، مع 
يف  املسلحة  واجلماعات  »الدولة«  نفوذ  تعاظم 

مناطق غربي العراق ومشاليه.
من جهته، يستغرب مدير املركز الثقايف العراقي 
يف واشنطن نزار حيدر »كيف أن الدولة العراقية، 
الرتكمان يف  مناطق  أغفلت  مبختلف مؤسساتها، 
حمافظة املوصل، فلماذا مل حتّرك ساكنًا للدفاع 
الزمن؟  من  املدة  هذه  كل  ومحايتهم  عنهم 
أنهم  البداية،  ومنذ  للعيان،  واضحًا  كان  فيما 
سيتعرضون ملثل هذه اجملازر اليت يرتكبها اليوم 
التكفريية  باجلماعات  ألنهم حماطون  اإلرهابيون، 

اليت ظلت ترتبص بهم لالنقضاض عليهم«.
ويستدرك يف احلديث، مندهشًا من »تأخر حترك 
مؤسسات الدولة العراقية، إال يف الوقت الضائع؟ 

آمرلي.. ستالينغراد القرن احلادي والعشرين

قبل  واستخباريًا  أمنيًا  اخلطر  استشعارها  وعدم 
وقوعه«.

وال يعتقد الباحث واملؤرخ العراقي حليم الياسري 
أن »العمليات العسكرية ستحل الوضع الطائفي 
الشائك يف مناطق غرب ومشال العراق«، مؤكدًا 
أن »اإلعالم يتعّمد إغفال حقيقة انتقائية طائفية 
حتدث هناك، يشرتك فيها الكثري من املتعاطفني 

مع اإلرهاب أيضًا«.
طريقة  غرب،  جبار  أمحد  الصحايف  ينتقد  فيما 
التعامل مع أزمة آمرلي وأخواتها يف النكبة، فيقول 
اإلسالمية  الدولة  وأفراد  املسلحة  »اجلماعات  إن 
حياصرون العراقيني يف اجلبال، بينما األمريكيون 
يرمون هلم األغذية واملياه«، يف مفارقة »تبعث 

على احلزن على شعب يباد يف وطنه«.
 غري أن آمرلي، سيسّجل هلا التاريخ أنها قاومت 
أهلها  استباحة  أرادوا  الذين  املسلحني  بضراوة 
وقتلهم وتهجريهم، فيقول سعد علي من أهالي 
رغم  على  اهلجمات  تقاوم  »ظلت  إنها  املدينة، 
ندرة املؤونة والعتاد، وأقام أهاليها طوقًا مقاومًا 
سقطت دونه اهلجمات، وجعلوا من حميطها مقابر 

مجاعية ألفراد القوات املهامجة«.
وأردف قائاًل ومفتخرًا »يهاجم املسلحون املدينة 
يف أفواج متتابعة، لكن شباب آمرلي كانوا هلم 

باملرصاد«.
وال تبعد آمرلي سوى عشرين كيلومرتًا عن املناطق 
اليت تنتشر فيها قوات البشمركة الكردية، وهو 
ما سّهل إنقاذ النساء واألطفال عرب طريق مؤمنة 

باجتاه طوزخورماتو.
ومن بني حنو عشرين ألف نسمة، جييد حنو ألف 
من السكان استخدام السالح، وارتفع العدد إىل 
ما يزيد على الثالثة آالف مقاتل بوصول متطوعني 
حسن،  سعيد  حبسب  والشرطة،  اجليش  وقوات 

أحد متطوعي السرايا الشعبية.
وآمرلي من الناحية اإلدارية، هي ناحية تقع يف 
قضاء طوزخورماتو، على وادي »كور دره«، الذي 
يقسمها إىل نصفني، يكسبها بيئة لطاملا تغّنى 
بهوائها  للتمتع  الناس  وقصدها  العشاق  بها 
العليل، وتؤّلف بقراها بيئة شيعية عاشت بسالم 
ووئام يف وسط سين، مل ميثل قبل هذا الوقت 

خطورة عليها.
النازحون  يعيشها  اليت  املعاناة  ظل  يف  لكن 
قسرًا بسبب التهييج الطائفي من سنجار وآمرلي 
ومناطق أخرى، إال أن آماهلم تبقى معقودة على 
الذي جنح يف  املتطرف  التكفريي  الفكر  احنسار 
الذين  العراقيني،  بعض  صفوف  يف  التغلغل 
يف  طائفيني  غرة،  حني  على  أنفسهم  وجدوا 

السلوك واالعتقاد.

مصادر أمنية.
من  عشرة  االشتباكات  خالل  »قتل  وأضاف: 
واصيب  الكردية(  )القوات  البشمركة  عناصر 

اكثر من مثانني جبروح«.

)األخبار، أ ف ب، األناضول، رويرتز(

عدنان ابو زيد
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مقاالت وتحقيقات
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ارتفعت التكبريات وصدح التهليل يف أرجاء مبنى املوقوفني 
اإلسالميني يف سجن رومية عند اإلعالن عن خطف عدد من 
أحداث  أثناء  الداخلي  األمن  وقوى  اللبناني  اجليش  عناصر 
عرسال.منذ اشتداد األزمة السورية، تصاعدت أحالم املوقوفني 
من بني قضبان الزنازين املكتظة، بأنهم »سيتحررون ضمن 
صفقة تبادل أو بالقوة على أيدي إخوانهم الذين طالبوا بهم 

يف خطاباتهم املسجلة وبياناتهم«.
ورغم أن اجلهات اخلاطفة مل تعلن صراحة حتى اآلن شروطها 
رأي  يف  أصبحت  األحالم  تلك  لكن  املخطوفني،  إلطالق 
املوقوفني أقرب إىل الواقع، بعد وقوع اجلنود »يف قبضة 
اإلخوان«. مصادر إسالمية من داخل املبنى »ب« يف رومية 
نقلت لـلزميلة «األخبار« أجواء التفاؤل والفرح املنتشرة بني 
يظنون  اإلسالم«.  »فتح  وعناصر  املتشددين  املوقوفني 
رومية  بسجناء  أسراها  مبادلة  على  »ستوافق  الدولة  أن 

وغريهم«.
عضو الوفد املفاوض مع اخلاطفني، املنبثق من هيئة علماء 
املسلمني، الشيخ عدنان أمامة، أكد يف اتصال مع »األخبار« 
بسجناء يف سجن  األسرى  مبادلة  يطلبوا  »مل  اخلاطفني  أن 
رومية أو سواه، ومل يسلمونا لوائح باسم أي موقوفني أو 

مطلوبني«.
ووصف ظنون إسالميي رومية بأنها »جمرد ختمينات ومتنيات 
بأن حيصل ذلك«، الفتًا إىل أن »ال تواصل للهيئة مع أحد 

من املوقوفني«.
الوفد  أن  أمامة  أوضح  إذًا؟  اخلاطفني  أولويات  هي  فما 
املفاوض برئاسة الشيخ مسيح عزالدين محل صباح ألثالثاء 
إىل السراي احلكومي سلة مطالب سلمها إىل رئيس احلكومة 
متام سالم. حبضور رئيس اهليئة العليا لإلغاثة اللواء حممد 
خري، تبلغ سالم من عزالدين وأمامة وأعضاء آخرين يف اهليئة 
أن اخلاطفني »ال يريدون قتل األسرى أو إحلاق األذى بهم 
أو حتى االستمرار يف احتجازهم«، ناقاًل عنهم أنهم »يف حال 
جيدة«.وقال أمامة »إنهم مستعدون إلطالق سراحهم، لكنهم 
يريدون تلّمس مبادرات حسن نية من قبل الدولة واجليش«. 
حلواىل  التعرض  بعدم  اخلاطفون  »ينشده  هذا  النية  حسن 
خميمات  يف  يقيمون  يزالون  ال  سوري  نازح  ألف  مخسني 
نقل  الذي  أمامة  حبسب  وحميطها«،  عرسال  يف  النزوح 
خماوفهم من »تعرضهم لردود فعل ثأرية وكيدية من القوى 
األمنية«. لكن أمامة يقر بأن االنتقام »قد يصدر عن بعض 
أهالي عرسال الذين بدأوا يتململون من الوجود السوري يف 
بلدتهم«. وملواجهة هذا الواقع، أعلن أمامة عن توافق اهليئة 
مع سالم على تشكيل جلنة تشارك فيها فعاليات عرسالية 

»لتخفيف االحتقان بني العرساليني والنازحني«.
وطالبت اهليئة سالم باملساهمة يف حتسني ظروف املخيمات 
النية  حسن  خدماتها.  زيادة  الدولية  اجلمعيات  من  والطلب 
اجلرحى  معاملة  »حتسني  خالل  من  أيضًا  اخلاطفون  ينتظره 
الذين أسرهم اجليش من ساحة املعركة ويشرف على تلقيهم 

العالج يف مستشفى األمل«.
وحبسب أمامة، يؤكد اخلاطفون أن اجلرحى هم من »النازحني 
على  احتجاجهم  ناقاًل  القتال«،  يف  يشاركوا  ومل  املدنيني 
تكبيل أيديهم وأرجلهم بأسّرتهم أثناء تلقيهم العالج. وحتدث 

عن »وفاة اثنني منهم أول من أمس )االثنني(«.
تلك األسباب تعرقل التفاوض، برأي اخلاطفني، كذلك أدت 
إىل رفضهم »إعالن الئحة بأمساء املخطوفني لتحديد املختطف 
بثه  بهدف  فيديو  بشريط  األسرى  وتصوير  منهم  واملفقود 
قد  األخري  أمامة.وكان  قال  حاهلم«،  إىل  عائالتهم  لطمأنة 
أوضح أن اجلهة اخلاطفة »تضم ثالثة فرقاء هم جبهة النصرة 
وداعش وفريق مسلح ميكن أن ينضوي حتت اجلبهة. لكننا 

نعتربهم فريقني ولكل منهما شروطه«.
كقضية  العسكريني  قضية  »تصبح  أن  من  ختوفه  وأبدى 
املوضوع  إلنهاء  نضغط  اهليئة  يف  وحنن  أعزاز،  خمطويف 
بسرعة. وإذا مل نصل اىل نتيجة، فسنعلن بعد فرتة بسيطة 

أن اهليئة عاجزة عن إكمال املفاوضات«.
استقباله وفدًا  العماد جان قهوجي جزم خالل  قائد اجليش 
بأن  عرسال  أحداث  املفقودين يف  العسكريني  عائالت  من 
املرحلة،  هذه  يف  األوىل  اجليش  قضية  متّثل  »قضيتهم 
إلطالق  املتاحة  الوسائل  بكل  وستعمل  عملت  والقيادة 

سراحهم من دون أي تأخري«.
وأكد أن اجليش »لن يساوم إطالقًا على دماء شهدائه وجرحاه 
االحتماالت  لكافة  وحرية عسكرييه املفقودين، وهو مستعد 
وحتريرهم  املفقودين  العسكريني  سالمة  على  احلفاظ  بغية 

وعودتهم إىل مؤّسستهم وعائالتهم«.

هيئة العلماء: اخلاطفون مل يطالبوا 
بإسالميي رومية... وهذه أولوياتهم

الكثري  الرئيس سعد احلريري، منذ وصوله إىل بريوت،  مل يضّيع 
من وقته.. يبدو واضحًا من اجتماعاته ذات الطابع األمين، سواء يف 
السرايا أو مع الوفود املناطقية، أنه يف مهمة عاجلة تتطلب بعض 

اجلّد.
سعد  الرئيس  يعد  مل  املستحيل«،  »اإلبراء  من  عونيًا  تربئته  بعد 
احلريري بالنسبة اىل قوى 8 آذار مايسرتو فرقة التحريض املذهيب 
لتصفية احلسابات السياسية، وحاضن اجلماعات املتطرفة يف مناطق 
وزارة  ريفي  أشرف  املتقاعد  اللواء  تولي  على  وافق  فمن  نفوذه. 
األخري يف  »طوش« مجهوره طوال سنوات مبشاركة  بعدما  العدل، 
فربكة شهود الزور، ومن وافق على إعطاء حقيبة الداخلية للنائب 
أمام  املوسوي  نواف  اهلل  حزب  نائب  اتهمه  الذي  املشنوق،  نهاد 
وسائل اإلعالم بأنه »عميل للمخابرات«، يراهن على احلريري اليوم 
لتهدئة االحتقان الذي اتهمت قوى 8 آذار احلريري طوال السنوات 
التنظري عن قدرة احلريري االستثنائية على  املاضية بتغذيته. غدا 
نزع األلغام من مناطق نفوذه شغل العونيني الشاغل، بعدما أنهكوا 
األلغام.  هذه  يزرعون  احلريريني  إن  بالقول  لعامني،  مجهورهم، 
تستقبل قوى 8 آذار احلريري اليوم بالسعادة نفسها اليت ودعته 

بها قبل ثالث سنوات.
يومها، اختصر مشروع قوى 8 آذار بتحويل النائب الطرابلسي جنيب 
نائبًا  البقاء  آثر  ميقاتي  أن  إال  الثاني،  احلريري  رفيق  إىل  ميقاتي 
طرابلسيًا على التحول إىل رئيس حكومة، فيما جتاهل سعد احلريري 
مآذن عربا  أكتاف املستقبليني إىل بعض  التكفرييني على  صعود 

وطرابلس وعرسال ريثما يستنجد به خصومه إلنزاهلم.
املهمة احلريرية، أو إعادة إمساك احلريري بزمام املبادرة يف مناطق 
نفوذه املفرتضة، ال تبدو ملن يتجول يف بعض املناطق املستقبلية 
مثاًل،  طرابلس،  ففي  آذار.   8 قوى  تتخيلها  اليت  بالسهولة  مشااًل 
تنتظر احلريري ستة حتديات يفرتض به جتاوزها قبل القول إن األمر 

يف عاصمة الشمال له:
أواًل، حتديد طبيعة عالقته مع خصومه املفرتضني، وحتديدًا الرئيس 
جنيب ميقاتي: االستيعاب جمددًا أم حماولة إقفال بيوتاتهم كما سبق 
لوالده أن فعل يف بريوت. فاستمرار األوضاع على ما هي عليه بني 
البحث عن  رئيسي احلكومة السابقني، يعين عمليًا استمرارهما يف 
عناوين خمتلفة ومناسبات لتوتري الشارع الطرابلسي، على حنو يضيع 
استنفار  ظل  يف  جهة،  من  تركيزها  ويشتت  األمنية  القوى  وقت 

التكفرييني الدائم الستغالل رقعة الفوضى هذه يف أية حلظة.
مع العلم أن ميقاتي ضحى بكل ما طمحت قوى 8 آذار إىل إلباسه 
إياه عندما مّسته لرئاسة حكومته الثانية يف سبيل احلفاظ على نفوذه 
الطرابلسي. وتؤكد حركته يف املدينة، منذ عدة أسابيع، اليت تّوجها 
باستحداث الصندوق االستثماري، باستحالة رفعه الرايات البيضاء. 
بغالبية  العام  مدار  على  املالية  املساعدات  عرب  نفسه  حييط  وهو 
ولن  حماورها،  مقاتلي  من  مهم  وجبزء  وخماتريها  املدينة  مشايخ 
يرتدد يف أن يفعل بغريه ما فعلوه به طوال مدة وجوده يف السرايا. 
أما املصادر احلريرية، فتؤكد أن لقاء احلريري وميقاتي على هامش 
انتخابات دار االفتاء كان بروتوكوليًا فحسب، ومل ُيظهر احلريري، 
حتى أمام أقرب املقربني إليه، نية لفتح صفحة جديدة. برغم ذلك، 
ميقاتي  الفصل بني  املستجد  املستقبلي  اخلطاب  يبدو واضحًا يف 
كواحد من السياسيني الطرابلسيني، وميقاتي املرشح للحلول حمل 
احلريري  ميكن  ال  باختصار،  لبنان.  حكومة  رئاسة  يف  احلريري  آل 
السعي لرتتيب بيته الطرابلسي من دون التنسيق مع ميقاتي؛ لن 

يضع شيئا يف مكان حتى يكتشف أن ميقاتي نقله إىل مكان آخر.
الوجود  إثبات  وحماوالت  واملزايدات  اخلالفات  صفحة  طي  ثانيًا، 
بني نوابه السابقني واحلاليني واملستقبليني، مع كل ما مّيز هذه 
على  وحتريضهم  الزعران  الستقطاب  مذهيب  حتريض  من  الصفحة 
ضبط  على  الحقًا  القادرين  مبظهر  احلريري  أمام  للظهور  الشغب، 
الشارع. ويواجه احلريري مشكلة حقيقية هنا: ال ميكن تيار املستقبل، 
مهما كانت التحالفات يف املدينة، الفوز بأكثر من ثالثة مقاعد من 
أصل املقاعد اخلمسة السنية يف املدينة )لديه اليوم مقعدان: مسري 
اجلسر وحممد كبارة(. ويبدو حمسومًا ملسؤولي املستقبل أن مقعدين 
واجلسر.  ريفي  أشرف  الوزير  من  كل  إىل  سيذهبان  مستقبليني 
ويبقى بالتالي مقعد واحد لكل من كبارة والنائب السابق مصطفى 
علوش. مع العلم أن ريفي تغلغل يف البيئة الناخبة لكبارة، لكن قوة 
األخري التجيريية لالئحة احلريرية تبقى أكرب من قوة علوش التجيريية 
حرد شقيقه  إىل  كبارة  استبعاد  وسيؤدي  معركة.  وجود  حال  يف 
سيخسر  كما  الشمال،  يف  املستقبل  تيار  عن  السابق  املسؤول 
احلريري صوته يف االستحقاقات التصويتية النيابية املقبلة، إضافة 
أهالي  عرب  احلريري  وجه  القالقل يف  على حتريك  كبارة  قدرة  إىل 
علوش،  استبعاد  أما  وغريهم.  اإلسالمية  السجون  يف  املوقوفني 
اليوم، فيمثل  التنظيمية لتيار املستقبل يف طرابلس  البنية  عّراب 
ضربة قوية ملسرية الطبيب الطرابلسي السياسية، إذ ال ميكن من 
أو  السياسي  حضوره  على  حيافظ  أن  متتاليتني  دورتني  ُيستبعد 

يطمح بالعودة إىل اجمللس النيابي جمددًا.
ثالثًا، حتقيق تقدم يف عدة ملفات إمنائية وقضائية، يتقدمها ملف 
املوقوفني اإلسالميني وقادة احملاور لسحب الذرائع من استخدام 
الشارع. وهو ما كان يفرتض بالرئيس ميقاتي فعله قبل أكثر من 

عامني، لكن ال أحد يعلم السبب احلقيقّي لعدوله عنه.

»الشيخ« واملهمة الصعبة يف طرابلس

هل ينجح الحريري يف عزل املجموعات التكفريية؟ )هيثم املوسوي(

غسان سعود

آمال خليل

جناح  إىل  هنا  املستقبلية  املعطيات  وتشري  تياره.  إنعاش  رابعًا، 
منسق عام التيار أمحد احلريري يف وضع اهليكلية التنظيمية اجلديدة 
واهليئات،  الدوائر  غالبية  يف  مسؤولني  وتعيني  التنفيذ،  موضع 
الشح  وبرغم  فحسب.  املركزية  اللجان  ال  األحياء  مستوى  على 
اجتماعات  عقد  على  احلزبيون  واظب  السياسي،  والتهميش  املالي 
عن  احلزب  وعجز  جدًا،  هامدة  بقيت  حركتهم  لكن  أسبوعية،  شبه 
العام الكشف عنه من دون  استقطاب عدد حمازبني يتيح ملنسقه 
احلريري  رفيق  حزب  فعله  ما  كل  أن  التسجيل  هنا  ويكفي  خجل. 
يف العامني املاضيني يف مدينة طرابلس كان طلي بعض اجلدران 
مئيت  بقيمة  مالية  مساعدة  وتوزيع  احلريري  سعد  بصور  لتزيينها 
ألف لرية خلمسة عشر ألف مستفيد. إضافة إىل توزيع علبة شوكوال 
وبطاقة معايدة أخريًا على بعض احملظيني مبناسبة عيد الفطر. مع 
العلم أن عودة احلريري ضخت سريعًا الدم يف شرايني احملازبني. 
ومن مل يصدف مرورهم يف شارع مدينتهم الرئيسي طوال األعوام 
الثالثة املاضية، تذكروا اآلن مكتب حزبهم، وال يتوقف رنني اهلاتف 
ليحجز املتصلون مقعدًا يف الباصات املتجهة إىل بيت الوسط، إال أن 
الصورة هنا أيضًا ليست بالوردية اليت يتخيلها كثريون، فمن يقارن 
بني االنتخابات النقابية املختلفة يف املدينة واالنتخابات الطالبية يف 
كليات اجلامعة اللبنانية، يالحظ أن من كانوا يعجزون عن انتزاع مقعد 
اليوم  التمثيلية للكليات، حيظون  واحد من املستقبل يف اجملالس 
بأكثرية املندوبني، إضافة إىل استغالل خصوم املستقبل، وخصوصًا 
يف طرابلس، التململ الشعيب من غياب الزعيم الستقطاب نشطاء 

سابقني يف التيار بوسائل خمتلفة.
خامسًا، االنفتاح جمددًا على فعاليات املدينة. وهو ما ميكن احلريري 
قريبًا  يستعيد  لن  الشعار  مالك  املدينة  فمفيت  فعله.  بسهولة 
محاسته املستقبلية بعدما جتاهل احلريريون رغباته يف انتخابه مفتيًا 
للجمهورية، إال أن اجتماعًا صغريًا مع احلريري كان كفياًل بتبديد كل 
مآخذه. وهو ما ينتظره رئيس اجمللس البلدي وعدة نقابيني سابقني 

ومسؤولني أمنيني ونشطاء يف خمتلف اجملاالت.
اجلوامع  بعض  يف  سواء  التكفريية،  اجملموعات  عزل  سادسًا، 
واملدارس الدينية عرب رفع الغطاء الديين عنها بالتنسيق مع مفتيي 
تيار  استقطاب  عرب  الشعبية  األوساط  أو يف  والشمال،  اجلمهورية 
حنو  على  الفصل  إىل  إضافة  الستقطابهم،  يسعون  من  املستقبل 
أوضح بني التكفرييني وقادة احملاور وبيئتهم غري التكفريية، فال 
تعود اجلبهتان مرتابطتني. مع العلم أن التكفرييني اجلديني آثروا 
فيما  القتالية،  العشرين  اجلوالت  طوال  احملاور  قادة  على  التفرج 
هم يتوقعون مؤازرة »زعران احملاور« هلم يف أية مواجهة حمتملة. 
ومهما كان اجلهد الذي سيبذله احلريري هنا، فال ميكنه النجاح ما مل 
يقطع خطوط اإلمداد املالي هلؤالء. مع األخذ يف االعتبار أن متويل 
الداعشيني غدا شبه ذاتي، ولن يتأثروا بالعزل املالّي املفرتض، 
إضافة إىل أن جزءًا مهمًا من التمويل اخلليجي للمنظمات اإلرهابية 
جيري، وفقًا للصحافة الغربية، عرب أفراد متحمسني، ال الدول وأجهزة 

االستخبارات.
ليست مهمة سهلة تلك اليت تنتظر الرئيس سعد احلريري؛ وخصوصًا 
يالقيها  اليت  نفسها  الشعبية  يالقي  ال  املعتدل  الوجه  خطاب  أن 
خطاب الوجه التكفريّي سياسيًا. وهو يقدم هذه املرة، بعدما دفع 
غاليًا مثن أخطائه السابقة، مدركًا أن السعودية مسحت له بأن جيرب 
حظه مرة ثالثة، إال أن تعثره جمددًا سيكون ثابتًا. وبناء على هذا، 
يفرتض أن يكون مستعدًا لتقديم كل ما من شأنه ضمان جناحه؛ 

حتى لو استدعى ذلك منه السري على خطى والده.
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إذا عدنا إىل 12 متوز 2006.   ■
هل كنت تعلم بأن عملية أسر 
ستنّفذ  اإلسرائيليني  اجلنديني 
يف ذلك اليوم؟ ما هي اإلجراءات 
تطّورت  وكيف  اختذتها؟  اليت 

األمور؟
جنود  بأسر  القرار  أساسًا، 
يف  اختذ  قد  كان  إسرائيليني 
شورى حزب اهلل قبل أشهر من 
تنفيذ العملية. يف آلية العمل 
الشورى  تتخذ  عندما  لدينا، 
حيّول  النوع،  هذا  من  قرارًا 
اجمللس  إىل  والتنفيذ  اإلجراء 
يرأسه، حبسب  الذي  اجلهادي 
نظام احلزب، األمني العام. هذا 
اجمللس يتأّلف من جمموعة من 
القيادات اجلهادية األساسية.

على املستوى التنفيذي، نوقش 
األمر يف اجمللس اجلهادي من 
املكان  كاختيار  عدة،  جهات 
ناجحة،  عملية  لتنفيذ  املناسب 
خطة  التكتيك،  الزمان، 
إدارة  املشاركون،  العمليات، 
العملية، وردود الفعل احملتملة 
واالحتياطات اليت جيب اختاذها. 
هذه األمور كلها تناقش عادة 
ويتخذ  اجلهادي،  اجمللس  يف 
القرار باإلمجاع أو بشبه إمجاع، 

أي ليس بالتصويت.
وحتديد  املكان،  اختيار  مت 
وإدارة  املشاركة،  اجملموعات 
يكن  مل  األمر  لكن  العملية. 
إىل  تنفيذه  واحتاج  بسيطًا، 
إىل  اإلخوة  دخل  أشهر. 
داخل  إىل  وحتى  املنطقة، 
احملتلة،  الفلسطينية  األراضي 
يكمنون  وكانوا  مرة،  من  أكثر 
ملدة ثم خيرجون، ثم يعودون 
املناسبة.  الفرصة  وينتظرون 
أهداف،  تتوافر  كانت  أحيانًا، 
لكن مل يكن واضحًا إن كانت 
كنا  وحنن  عسكرية.  أو  مدنية 
جنود  أسر  ضرورة  على  نؤكد 
ال مستوطنني، لئال يقال الحقًا 
هذا  كل  مدنيني.  خطفنا  إننا 
ُنفذت  أن  إىل  وقتًا  استغرق 
املعنيون  كان  طبعًا،  العملية. 
بإدارة املوقف يف بريوت، على 
مستوى القرار وعلى املستوى 
من  نقرتب  عندما  اجلهادي، 
يّطلعون  العمل،  تنفيذ  احتمال 
على ذلك. مل يكن أحد متفاجئًا. 
قبل تنفيذ العملية بأيام قليلة، 
جدًا  قوي  احتمال  لدينا  كان 
لتنفيذ  سيوّفقون  اإلخوة  بأن 

العملية خالل أيام.
العملية، كّنا  ويف حلظة تنفيذ 
اإلجراءات  واختذنا  اّطالع،  على 
هلا.  خططنا  اليت  واالحتياطات 
وانتقلت جمموعة قيادة العمليات 
إىل املكان الذي جيب أن تكون 
يف  األوىل.  الدقائق  منذ  فيه 
الساعات اليت تلت العملية، مل 
تكن التداعيات كبرية وخطرية. 
اليوم  متوقعًا يف  ما كان  كّل 
بشكل  استيعابه  جرى  األول 
ملواجهته  حّضرنا  ألننا  جيد، 
جناح  من  التأكد  وبعد  جّيدًا. 
نقلوا  األسرى  وأن  العملية، 
انتقلت  النار،  خط  عن  بعيدًا 
من غرفة العمليات إىل املؤمتر 
عن  اإلعالن  وجرى  الصحايف، 

اختذنا قرار األسر قبل شهور... وتسلل اجملاهدون مرات عدة اىل فلسطني
حاوره ابراهيم األمني, وفيق قانصوه, حسن عليق, مهى زراقط

أسر اجلنديني بهدف التفاوض 
األسرى  إلطالق  املباشر  غري 

لدى العدو.
العام  األمني  يتصّرف  كيف   ■
يف هذه اللحظات؟ ما هو دوره 
حتديدًا؟ وهل كانت لديك كّل 
التصورات واخلطط البديلة حول 
آليات اإلخالء واالنتقال وغريها؟

قرار  جهة  هو  العام  األمني 
اجلهادي.  العمل  إدارة  يف 
الوحدات  يدير  ال  هو  بالطبع، 
وامليدانية  والقتالية  اجلهادية 
يدير  وال  مباشر،  بشكل 
العسكري  باملعنى  العمليات 
اجلهادية،  القيادات  التقين. 
أو من نسّميهم حنن املعاونني 
يتولون  من  هم  اجلهاديني، 
يتابعون  هم  طبعًا  ذلك. 
ألن  العام،  األمني  مع  العمل 
من  املرسومة  السياسات 
لديه  موجودة  القرار  شورى 
مفّوض  وهو  واضح،  بشكل 
الصالحيات،  من  بهامش 
اجلهادي  الوضع  على  ومطلع 
املتاحة وعلى  اإلمكانات  وعلى 
الوضع السياسي. إذًا، األمني 
العام هو جهة قرار، حتى يف 
بامليدان  يرتبط  الذي  الشأن 
القرار  يتخذ  وهو  أحيانًا. 
مع  بالتوافق  وأحيانًا  بالتشاور 
أعضاء اجمللس اجلهادي. على 
اليت  املناطق  املثال،  سبيل 
بالقصف داخل  كنا نستهدفها 
فلسطني احملتلة. ليس امليدان 
نقصف.  أين  يقّرر  الذي  هو 
عندما  حنن.  نتخذه  قرار  هذا 
يؤخذ القرار، يتابع املسؤولون 
ويعملون  تنفيذه،  اجلهاديون 
الوحدات  بني  التنسيق  على 
وبني جهات املعلومات وجهات 
املدفعية وإطالق الصواريخ... 
دخلنا  إننا  نقول  عندما  يعين، 
يف مرحلة حيفا فهذا قرار. نوع 
استخدامه  جيري  الذي  السالح 
»ساعر  استهداف  قرار. 
مخسة« قرار أيضًا. هذا النوع 
اجمللس  يتخذه  القرارات  من 
العام، كونه  اجلهادي واألمني 
بالتشاور  اجمللس،  رئيس 
اإلخوان،  مع  وبالتفاهم 
اليت  هي  اإلجرائية  واجلهات 

تدير، وأنا آخذ علمًا باإلجراء.
ملاذا نقول إن هذا قرار؟ ألن 
لكل خطوة حيثيتها. مثاًل، ضرب 
أننا  يعين  مخسة«  »ساعر 
قررنا أن نضرب هدفًا نوعيًا له 
تداعيات كبرية. ثانيًا، مبا أننا 
نستخدم سالحًا ألول مرة، فهذا 
يعين أن اجمللس اجلهادي قرر 
يكن  مل  سالح  عن  يكشف  أن 
بعد  لدينا.  موجود  أنه  معروفًا 
النقاش  يصبح  القرار،  هذا 
ال  تنفيذيًا  إجرائيًا  فنيًا  تقنيًا 
فيه.  أتدخل  وال  به  لي  عالقة 
اختصاص.  أهل  موضوع  هذا 
اإلخوان  يكون  عندما  نعم 
يقولون  معي،  تواصل  على 
إن  أو  احلال«،  لي »ماشي 
صعوبات.  أو  عقبات  هناك 
من  األمور  هذه  معاجلة  لكن 

مسؤولياتهم.

آخر يتعلق مبوضوع  هناك مثل 
ليس  هذا  أبيب.  تل  قصف 
قرار  بل  إجرائيًا،  موضوعًا 
ُتقصف  كانت  عندما  كبري. 
يف  أخرى  ومدن  الضاحية 
نقاش  جرى  والبقاع،  اجلنوب 
ينبغي  كان  إذا  ما  حول  جدي 
أن نقصف تل أبيب اآلن أو ال. 
معادلة  ثّبتنا  النقاش،  بنتيجة 
الضاحية  بريوت.  ـــ  أبيب  تل 
وبقية املناطق كانت، على كّل 
شديد.  لقصف  تتعرض  حال، 
جديدة،  معادلة  فلننشئ  قلنا: 
إذا كنا نستطيع من خالهلا أن 
يف  نساهم  أو  بريوت  حنمي 
فليكن  محايتها ألسباب كثرية 

ذلك وهذا أفضل.

■ لو حصل ذلك عام 2006، هل 
كما  ستضرب  أبيب  تل  كانت 

تضرب اليوم من غزة؟
هذا  بكثري.  وأقوى  بالتأكيد، 

السياسي. هذا كّله حيتاج إىل 
مواكبة.

هل رأيت أفراد عائلتك أثناء   ■
احلرب؟

نعم. رأيتهم مرة واحدة.

■ من كان أول من تفقدته عندما 
انتهت احلرب؟

كانت  احلرب،  انتهت  عندما 
قلياًل.  معقدة  احلركة  إمكانية 
تنته  مل  احلرب  أن  تذكرون 
النار، بل بوقف  بوقف إلطالق 
نعترب  كنا  العدائية.  األعمال 
أننا ال نزال يف قلب املعركة، 
مباشرة،  احلرب  بعد  لذلك 
ولفرتة، بقيت حركيت حمدودة. 
يف  أحّلت  شخصيات  هناك 
طلب لقائي، فكنت أقول هلم 
وعليكم.  علّي  حرجًا  هناك  إن 
أن  اإلخوان  تشخيص  كان 
الوضع خطر، وأن ظهوري يف 
أي مكان قد يعرضين ويعّرض 
املكان  للخطر.  املوجودين 
بعد  إليه  ذهبت  الذي  الوحيد 
كان  الذي  املكان  هو  احلرب 
السيد  مساحة  املرحوم  فيه 
زرته  اهلل.  فضل  حسني  حممد 
لشكره  اإلخوان  من  وعددًا 
احلرب،  أثناء  موقفه.  على 
ألتقي  كنت  الذين  الوحيدون 
املعنيون  اإلخوة  هم  بهم 
بالعمل اجلهادي. وعلى الشبكة 
الداخلية، كنت أحتدث مع املنار، 
يف  اإلعالمية.  العالقات  ومع 
الداخلية،  احلديث على الشبكة 
كانت  مشكلة.  هناك  تكن  مل 
على  الكالم  يف  مشكلة  هناك 
أحيانًا،  الالسلكي.  أو  اخللوي 
كنت أسّجل كلمة ثم تبث على 
الالسلكي للشباب الذين ليس 

لديهم داخلي، هذا حصل.

أثناء  النازحني  تفّقدت  هل  ــــ 
احلرب؟

تفقد  إىل  يكن حيتاج  األمر مل 
احلركة  طبيعة  ألن  شخصي 
كانت صعبة، لكنين كنت على 
املعنيني  اإلخوان  مع  تواصل 
التشكيل  النازحني.  بأمور 
احلزبي كله كان شغااًل، وكنت 
على تواصل مع كل املسؤولني، 
صورة  لدّي  كانت  وبالتالي 
القصف  عن  واضحة  يومية 
والدمار، وعن املهجرين وكيف 
تعاجل مسائلهم واملشاكل اليت 
يواجهونها. بطبيعة احلال، كان 
واملوقف  املهجرين  موضوع 
وأوضاعهم  والناس  الشعيب 
ومزاجهم ومعنوياتهم، أساسيًا 
عليها  وتبنى  إلينا،  بالنسبة 

قرارات.

■ هل فاجأكم موقف املهجرين؟
مل يكن مفاجئًا لي، لكنه كان 
كذلك لكثريين ألنه كان هناك 
املهجرين،  على  كبري  رهان 
وسائل  يف  حتريض  وجرى 
اإلعالم ويف أوساط املهجرين 
كانت  وغريها.  املدارس  يف 
السياسية تأمل  بعض اجلهات 

تظاهرات  يف  هؤالء  خيرج  أن 
تطالب بوقف املقاومة أو بنزع 
سالحها أو باستسالمها. حصل 
شغل على ذلك. عظمة موقف 
بسبب  فقط  ليس  الناس 
ووعيهم،  واقتناعهم  إرادتهم 
هذه  على  بقوا  ألنهم  بل 
االقتناعات يف ظل حرب ودمار 
وتهجري وقتل وجمازر، ويف ظل 
هناك  كان  لو  هائل.  حتريض 
يشجع  والكل  وطين  انسجام 
ميكن  العزائم،  ويقوي  ويثّبت 
ملوقف  أقل  عالمة  تعطي  أن 
الناس. لكن، يف الواقع، كان 
العزائم  هناك مناخ من تثبيط 
مسؤوليات  وحتميل  والتخوين 
جيري،  ما  كل  عن  للمقاومة 
على  الناس  حلّث  وحماوالت 
لكنهم  تظاهرات،  يف  اخلروج 

رفضوا.

احلرب،  ستطول  كم  واضحًا 
لذلك كلما كانت لدينا إمكانات 
كان  أكثر،  وذخرية  وسالح 
الوضع أفضل، وكانت إمكانات 
أن  رغم  متاحة  تزال  ال  النقل 
يستهدف  كان  اإلسرائيلي 
ذلك.  مع  املعابر.  كل  تقريبًا 
اجليش  من  شهداء  يسقط  مل 
ألنه مل حيدث قصف  السوري 

داخل سوريا.
العميد  الشهيد  اىل  بالنسبة 
أن  أعتقد  سليمان،  حممد 
اإلسرائيليني هم الذين قتلوه 
احلرب  قبل  دوره  بسبب 
من  مكّلفًا  كان  ألنه  وأثناءها 
هذا  مبتابعة  األسد  الرئيس 
ممتازًا  دوره  كان  امللف. 
بعد  لذلك  جدًا،  وإجيابيًا  جدًا 
اإلسرائيليون  حبث  احلرب، 
العميد  وعن  عماد  احلاج  عن 
سليمان. بعض اإلعالم العربي 
داخلية.  تصفيات  عن  حتّدث 
من  لدينا،  متامًا  الواضح  من 
امليدانية،  التحقيق واملعطيات 

أن إسرائيل وراء هذا األمر.

هل صحيح أن الرئيس بشار   ■
لفتح  مستعدًا  كان  األسد 

اجلبهة؟
احتمال تطور احلرب إىل سوريا 
اإلسرائيلي  ألن  واردًا  كان 
من  جزءًا  سوريا  حيّمل  كان 
املسؤولية عن صمود املقاومة، 
من  املقاومة جبزء  تزويد  وعن 
تأثري  له  كان  الذي  السالح 
لذلك  احلرب.  مسار  نوعي يف 
كان هذا االحتمال واردًا نتيجة 
وخصوصًا  امليدان،  تطورات 
عملية  عن  احلديث  بدأ  عندما 
باجتاه حاصبيا  برية قد حتصل 
الغربي  والبقاعني  وراشيا 
يف  تقريبًا  يومها،  واألوسط. 
العدوان،  من  الثاني  األسبوع 
أرسل لي العماد آصف شوكت 
معنا  تواصل  على  كان  الذي 
يف  رأيي  طالبًا  احلرب،  أثناء 
بأنه  دمشق  يف  تدرس  فكرة 
برية  عملية  حدوث  حال  يف 
واسعة، قد جتد سوريا نفسها 
جانب  إىل  الدخول  على  جمربة 
أّدعي  ال  احلرب.  يف  املقاومة 
أن القرار اختذ، لكن األمر كان 
مطروحًا لدى الرئيس واجملموعة 
وهم  القرار،  باختاذ  املعنية 
شيء،  كل  يواكبون  كانوا 
ما  على  تفصيلي  اطالع  وعلى 

جيري.
كان جوابي هلم، بعدما تشاورت 
مضطرين  لستم  اإلخوان:  مع 
بهذه  ليس  واألمر  لذلك، 
املواجهة  وإمكانيات  اخلطورة 
بل  ال  جدًا،  عالية  لدينا  الربية 
نتمنى أن يدخل اإلسرائيلي يف 
عملية برية ألنه عندها ستتضح 

معامل املعركة.
اليت  الربية  العملية  عمليًا، 
كان يفرتض على أساسها أن 
سوريا  دخول  موضوع  يناقش 
ولذلك  حتصل،  مل  احلرب  يف 
انتفى األمر، ومل حيصل نقاش 

الحق.

معروف. اإلسرائيليون يعرفون 
ذلك. أنت تتحدث عن صواريخ 
وكميات  ونوعيات  بأحجام 
لدينا  بالتأكيد، كانت  خمتلفة. 
أبيب،  تل  ضرب  على  القدرة 
تهديدًا  نطلق  ال  فنحن  وإال 
لسنا  معادلة  عن  نتحدث  أو 

قادرين على تنفيذها.

هل تعرضتم ألي خطر مباشر   ■
خالل احلرب؟

مل أتعرض ألي إصابة مباشرة، 
موجودًا  كنت  اليت  واألماكن 
قصف.  ألي  تتعرض  مل  فيها 
املنطقة  احلال،  بطبيعة  لكن، 
اليت كنا موجودين فيها كانت 

تتعرض للقصف.

■ هل صحيح أن صواريخ سقطت 
أثناء انتقالك يف  بالقرب منك 

أحد املواكب؟
غري صحيح.

كيف كنت تقضي نهارك يف   ■
نعرف  للحرب؟  األوىل  األيام 
أن اجلهاز التنفيذي كان يقوم 
واملفاوضات  كربى،  مبهمات 
السياسية مل تكن قد بدأت. هل 
كانت متابعتكم جملريات احلرب 

متواصلة؟
أتدخل  ال  إنين  أقول  عندما 
ال  أنين  يعين  فهذا  بامليدان 
أعرف  بأن  أديره. لكنين معيّن 
املستجدات  الوقت  مدار  على 
ويف  اجلنوب  يف  اجلبهة:  يف 
البقاع،  ويف  األمامية  املواقع 
واألماكن اليت تتعرض للقصف، 
املهّجرين،  اجلرحى،  الشهداء، 
واجلو  اإلعالمي  اجلو  الناس، 

■ خالل احلرب، ما هو أكثر موقف 
آملك؟

اجملازر.  هو  يؤمل  كان  ما 
العسكر عادة يكونون صلبني، 
صالبتهم،  رغم  إخواننا،  لكن 
وبعضهم  يتأثرون،  كانوا 
مشاهد  يرى  عندما  يبكي  كان 
واجملازر.  واألطفال  النساء 
املّس  هو  كثريًا  يؤمل  كان  ما 
يعاد  املباني  باملدنيني. 
يف  سيعود  واملهّجر  إعمارها، 
نهاية املطاف ألنه كان واضحًا 
لدينا أننا إن شاء اهلل سننتصر. 
ميكن  وال  عدة،  جمازر  حدثت 
أكثر  كانت  واحدة  إن  القول 
خصوصية  هناك  لكن  إيالمًا. 
احلسن،  اإلمام  جمّمع  لقصف 
الشهداء  عدد  بسبب  أواًل 
الكبري، وثانيًا بسبب ما أشيع 
يف لبنان بأن االستهداف جرى 
بأنين  اإلسرائيليني  العتقاد 
كنت موجودًا فيه. طبعًا أنا مل 
أذهب إىل ذلك املكان أبدًا يف 

أي حلظة أثناء احلرب.

الذي كنت  من هو الشخص   ■
ختشى عليه؟

حمدد.  شخص  هناك  ليس 
من  اإلخوة،  من  جمموعة  هناك 
كنت  عماد،  احلاج  األخ  بينهم 
احلياة  قيد  على  بقاءهم  أعترب 
أمرًا مهمًا كونهم من األساسيني 
يف مسار احلرب، وكنت دائمًا 

مهتمًا بأوضاعهم.
■ ما هو دور سوريا خالل احلرب، 
حممد  العميد  دور  كان  وماذا 
سليمان؟ وهل سقط شهداء من 

اجليش السوري؟
نقل  يتوقف  مل  احلرب،  خالل 
يكن  مل  سوريا.  من  السالح 

ال نطلق تهديدًا 
أو نتحدث عن 

معادلة لسنا
قادرين على 

تنفيذها

أكثر ما آملني من 
مجازر العدو 

يف تموز قصف 
مجمع اإلمام 

الحسن
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
»تامر« قّصة »ذكورية ـ أنثوية« أمام »العسكرية«

وشكله  تصرفاته  كل  لكن  ذكر،  أنه  فقط  امسه  من  »تامر«  يبدو    
وانفعاالته وحتى نربة صوته توحي بأنه فتاة..

فتامر ليس سوى رجل حتّول جنسيًا إىل فتاة، طرح أو طرحت مسألة 
السجينات  النساء  رفض  بعد  قانونية  إشكالية  توقيفها  أو  توقيفه 
توقيفها يف سجن النساء، إىل أن رسا القرار على اعتقاهلا لفرتة من 
الزمن يف غرفة منعزلة يف مبنى »ه« ثم يف مبنى »و« يف سجن روميه، 
جبرم تعاطي حبوب مهدئة من دون وصفة طبية يف سجن النبطية، ومن 

ثم إدخاهلا إىل أحد السجناء.
ويروي »تامر« قصته »الذكورية« بروح »أنثوية« أمام احملكمة العسكرية 
الدائمة، حيث اختار رئيسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم خماطبته 
أثناء استجوابه »باللغة الذكورية«، كونه حمااًل أمام احملكمة على اعتبار 

أنه رجل وليس امرأة.
األسود  وشعرها  بلباسها  احملكمة  أمام  أناقتها  بكامل  »تامر«  وبدت 
املنسدل على كتفيها و«حذائها«، وحتى أظافرها... بدت امرأة واثقة 
التعّرض  ترتدد يف  إنها مل  حتى  البيولوجي،  ومن حتّوهلا  نفسها  من 
إثر صدور ضحكات من  للمحامني املتابعني اجللسة يف قاعة احملكمة 
هنا وهناك، األمر الذي دفع برئيس احملكمة إىل تنبيهها لعدم التعرض 

ألحد يف كالمها.
وباستجوابها، نفت »تامر« تعاطيها حبوبًا من دون وصفة طبية وقالت 
إنها كانت تتعاطى يف السابق حشيشة الكيف فقط. وأضافت بأنها 
العمليات  ترخيص طيب وذلك بسبب  لألعصاب مبوجب  أدوية  تتناول 

اجلراحية اليت أجرتها بفعل التحّول اجلنسي.
أثناء زيارتها ألحد السجناء يف سجن النبطية،  وبسؤاهلا أفادت بأنها 
أحضرت له أغراضًا من دكان السجن، ومل تكن تعلم أن بداخلها حبوبًا 

مهدئة أو خمدرات.
وحياكم إىل جانب تامر يف هذه القضية أيضًا موقوفان نفيا بدورهما 
تعاطي املخدرات داخل السجن وأفاد أحدهما أنه قد يكون أحد دّس له 

املخدرات يف كوب شاي قّدم إليه.
واعتبار  العنصري  التمييز  قضية  مرافعته  يف  »تامر«  وكيل  وتناول 
أوقع  التحّول  هذا  إن  وقال  اجملتمع.  يف  شاذ  أمرًا  اجلنسي  التحّول 
»موكلته« مرات عدة نتيجة هذا االلتباس، وحتدث عن إخضاع »موكلته« 
مبوجب  ومهدئات  مسّكنات  تعاطي  إىل  دفعتها  خاطئة  طبية  ملعاجلة 
وصفات طبية. وقال: جيب معاجلة اجملتمع الذي ينظر بشكل عدائي 
ملثل هؤالء األشخاص، مشريًا إىل أن »موكلته« هي يف النهاية مواطنة 
إلعطاء  الشخصية  األحوال  لدى  يعمل  أنه  وأوضح  وإنسان،  لبنانية 
»موكلته« امسًا أنثويًا، بعد أن حتّولت إىل امرأة. وطلب وقف التعقبات 

حبقها وإعطاء اجملتمع درسًا من خالل هذه القضية.
وزادت:  بيشوف«،  اهلل  »يف  قالت:  تطلبه  عما  »تامر«  سؤال  ولدى 

»أطلب العدالة«.
وكانت احملكمة قد أصدرت حكمًا حبق »تامر« باالكتفاء مبدة توقيفها 
االحتياطي، فيما حكمت على املوقوَفني وآخرين فارين بعقوبة راوحت 

بالسجن بني 3 أشهر و3 سنوات.

إرجاء حماكمة موقوف بالتعامل
  ارجأت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل 
بتهمة  بيضون  عبداهلل  حسني  حماكمة  املقبل  شباط   23 اىل  ابراهيم 
منازل  عن  معلومات  واعطائه  االسرائيلي  العدو  خمابرات  مع  التعامل 
مسؤولني يف املقاومة وغريهم ومواقع مؤسسات مدنية ودينية عائدة 
مبالغ  لقاء  قواته  وفوز  العدوانية  اعماله  تسهيل  بهدف  اهلل  حلزب 

مالية.
رومية  سجن  يف  املوقوف  بيضون  سوق  لعدم  اجللسة  ارجاء  وجاء 

املركزي.

عّرض دورية إلطالق نار إثر العملية
دهم »مطبخ خمدرات« يف الفنار وتوقيف 9 مرّوجني

  
يعمالن  توقيف شخصني  اثر  كثيف  نار  أمنية الطالق  دورية  تعّرضت 
لصاحل جتار املخدرات يف حملة الزعيرتية يف الفنار، بعد دهم شقة يتم 

فيها طبخ املخدرات.
القضائية  الشرطة  املركزي يف وحدة  املخدرات  أوقف مكتب مكافحة 
يعمالن  شخصني  الزعيرتية«،  »الفنار  حملة  ويف   2014/8/9 بتاريخ 
لصاحل تاجر املخدرات ع.ز. امللّقب بـ«أبو سّلة«، وذلك بعد أن داهمت 
قوة من املكتب املذكور الشقة حيث يتم طبخ وتصنيع املخدرات وبيعها 
للمتعاطني من خالل نافذة صغرية أو »طاقة«، وهما: السوري.أ.س. 
من  الشقة كمية كبرية  داخل  عامًا( وضبطت   20( عامًا( وح.م.   35(
من  كلغ  و/1,7/  الكيف  حشيشة  من  كلغ   /17/ عن:  عبارة  املخدرات 
الكوكايني اخلام و/5,3/كلغ من مادة السيلفيا و/2,2/ كلغ مارجيوانا 
بعضها موضب داخل مظاريف ومعّد للرتويج، باإلضافة اىل ضبط مبلغ 

مالي وقدره /15387000/ل.ل.
وبعد إمتام املداهمة تعّرضت القوة إلطالق نار كثيف من شبان على منت 
دراجات نارية، حيث حاولوا نصرة املطلوبني وإفشال عملية التوقيف 
النريان ومل  الدورة على مصادر  اليت متت حبرفة وبنجاح، وقد ردت 

يصب أحد بأذى.

عصابة خطف يف قبضة القوى األمنية
  متكنت شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي وبعد ساعات على 
 4 توقيف  من  فدية  مقابل  صوفر  يف  املخطوفني  احد  سراح  اطالق 

اشخاص بينهم امرأة اعرتفوا بقيامهم مع اخرين بعملية اخلطف.
ثالثة  ان  هلا  بيان  يف  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  واعلنت 
أشخاص جمهولني مقنعني اقدموا على منت سيارة نوع »كيا ريو« لون 
أسود ذات زجاج داكن حاجب للرؤية )فوميه( يف حملة »صوفر« وبقوة 
السالح على خطف كل من: ـ مالك ح. )63 عاما(، وباسم ن. )54 عاما( 
إطالق  وبعد وقت قصري مت  جهة جمهولة،  إىل  بهما  وفروا  لبنانيان، 

سراح األخري يف منطقة الشويفات.
وبتاريخ 2014/08/06 مت اإلفراج عن املخطوف األول يف منطقة البقاع 

لقاء فدية مالية بقيمة //300// ألف دوالر أمريكي.
شعبة  بها  قامت  اليت  املكثفة  والتحريات  اإلستقصاءات  وبنتيجة 
املعلومات وبعد مرور عدة ساعات على ترك املخطوف مالك ح. متكنت 
دورية من الشعبة املذكورة وعلى حاجز ضهر البيدر من توقيف املشتبه 
فيهم، وهم: م. أ. )24 عاما( وع. ك. )20 عاما( وع.س.)21 عاما( 
وج.ك.)44 عاما(وضبط حبوزتهم مبلغ //31,500// واحد وثالثني ألف 
األوائل  الثالثة  اعرتف  معهم  وبالتحقيق  أمريكي.  دوالر  ومخسماية 
واملبلغ  اخلطف،  بعملية  لتوقيفهم(  جاٍر  )العمل  آخرين  مع  بإشرتاكهم 

الذي ُضبط مع املوقوفة االخرية هو جزء من أموال تلك الفدية.

جرحى حبوادث سري بينهم جنديان من »اليونيفيل«
»قوات  إطار  يف  العاملة  املاليزية  الكتيبة  من  عنصران  أصيب    
تابعة  آلية عسكرية  اصطدام  جراء  بليغة  إصابته  أحدهما  اليونيفيل«، 

للكتيبة، بشجرة ضخمة على طريق دير كيفا.
ونقل اجلرحيان اىل احد مستشفيات املنطقة، فيما حضرت اىل املكان 
يف  حتقيق  وفتح  اليونيفيل  من  واخرى  اللبناني  اجليش  من  دورية 

احلادث.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحيني نتيجة حادث تصادم 

بني سيارتني على طريق عني سعادة - الفنار مقابل مدرسة احلكمة.
وقع  حادث سري  نتيجة  ورضوض  أصيب شخصان جبروح  ذلك،  إىل 
صباح أمس يف منطقة البياض على الطريق الرئيسية اليت تربط الضنية 
بطرابلس، نتيجة إنقالب سيارة رأسا على عقب بفعل السرعة الزائدة.

يف  للعالج،  زغرتا  يف  السيدة  مستشفى  إىل  اجلرحيني  نقل  وجرى 
وقت حضرت عناصر من قوى األمن الداخلي اىل مكان احلادث وأجرت 

حتقيقًا.

عامل خيتلس 200 مليون لرية
  عمد عامل يف حمل للمعجنات يف طرابلس اىل اختالس اموال صاحب 

احملل على دفعات حتى بلغت مئيت مليون لرية .
وبنتيجة املتابعة والرصد، وبناًء إلشارة القضاء املختص، متكن عناصر 
فصيلة أبي مسراء يف وحدة الدرك اإلقليمي بتاريخ 2014/08/07 ويف 
حملة أبي مسراء من توقيف الفاعل ع.م. و بالتحقيق معه اعرتف بإقدامه 
بتواريخ خمتلفة على سرقة أموال من داخل حمل للمعجنات كان يعمل 
فيه. وقدرت األموال املسروقة حبواىل مئيت مليون لرية لبنانية حبسب 
إدعاء صاحب احملل.أودع املوقوف مفرزة طرابلس القضائية يف وحدة 

الشرطة القضائية، بناًء إلشارته.

القبض على سورية حبوزتها بزة عسكرية
  القت شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي القبض على السورية 
يامسني جهاد اسعد )22 عاما( حبوزتها بزة عسكرية يف صور وقفازات 
التحقيق  إلجراء  جوبا  خمفر  اىل  وسلمتها  عسكرية.  وحمفظة  وجعبة 

معها.

األمن العام يوقف 53 مطلوبًا
  

الفرتة  خالل  العام  لألمن  العامة  املديرية  يف  املعنية  االجهزة  قامت 
املمتدة من تاريخ اخلامس من اجلاري لغاية احلادي عشر منه، وبإشراف 
النيابات العامة، بتوقيف عدد من االشخاص بتهم ارتكاب افعال جرمية 

وذلك على الشكل اآلتي:
تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات  واحد وثالثون شخصا جبرم  ـ 

إنتقال ألشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
ـ شخصان مبلف أمين.

ـ إثنا عشر شخصا جبرم الدخول واخلروج من لبنان خلسة.
ـ ستة أشخاص جبرم إستعمال مستندات غري عائدة هلم.

ـ شخصان جبرم تعاطي املخدرات.
بعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

إحراق سيارتني يف الدوير وعاليه
  ألقى جمهولون قارورة بنزين مشتعلة على سيارة مجال خليل رمال، 
اليت كانت مركونة امام منزله يف بلدة الدوير، االمر الذي ادى اىل 

احراق القسم اخللفي من السيارة.
حني  النريان، يف  إمخاد  على  وعملت  املدني  الدفاع  سيارة  وحضرت 

تقدم رمال بشكوى ضد جمهول يف خمفر الدوير.
من جهة أخرى، شب حريق على طريق عام بريوت - دمشق يف حملة 
عاليه، يف سيارة جيب رباعية الدفع نوع )إينفوي( ما ادى اىل احرتاق 

مقدمتها.
وتبني ان احلريق حصل نتيجة ارتفاع حاد حلرارة احملرك، ومل يصب 

أحد من ركابها بأذى.

»ويك اند« .. مع جتار خمدرات
  قصد »وليد« مع بعض الرفاق »فيال« يف بعلبك لتمضية »الويك 
أند«، لتتحول العطلة اىل عملية احتجاز وخطف من قبل جتار خمدرات 

ومطالبة شقيقته بدفع مبلغ عشرين الف دوالر الطالقه.
وادعت نيللي أ.ج. ضد جمهول جبرم خطف شقيقها وأدلت بأنه اتصل 
بها من البقاع واعلمها بأنه خمطوف من قبل جتار خمدرات يطلبون مبلغ 
عشرين الف دوالر مثن خمدرات زودوه بها ومن ثم تلقت اتصااًل من 
اخلاطفني هددوها فيه بقتل شقيقها واعلموها انهم ارغموه على تنظيم 
العائدة له وببيع سيارته ليستوفوا مثن  العقارات  وكاالت بيع بعض 

املخدرات اليت زودوه بها.
وافاد وليد انه تعرف على املدعو »مروان« الذي دعاه اىل متضية عطلة 
نهاية اسبوع واصطحبه اىل فيال يف بعلبك برفقة أشخاص عدة مكث 
فيها لعدة ايام حيتسي الكحول وان »مروان« املذكور اخذ منه سيارته 
لشراء أغراض ثم اختفى هو والسيارة. وبعد عدة ايام حضر شخص 
املشروب  الف دوالر مثن  مبلغ عشرين  منه  »حسن ج« وطلب  يدعى 
والطعام والنسوة، وأجربه حتت التهديد بالسالح والضرب منه ومن قبل 
عدة اشخاص، باالتصال بشقيقته لطلب املبلغ ومن ثم على التنازل 
عن سيارته بعد ان احضر معه شخصا عرف عنه انه كاتب عدل وأجربه 
على توقيع وكالة عامة بالسيارة وباللوحة وعلى التوقيع على مستندات 
أخرى مل يتمكن من قراءتها، واعرتف بتعاطيه الكوكايني مع »مروان«، 

واشخاص آخرين كانوا يف الفيال.
السوابق  »حسن ج« هو من أصحاب  املتهم  ان  التحريات  وتبني من 
ومطلوب للقضاء مبذكرات عدلية عدة ، وأنه قد مت تنظيم وكالة ببيع 
والوكالة  جاكوار  نوع  وهي  ع.  وعلي  »وليد« ملصلحة شعالن  سيارة 
مسجلة يف دائرة الكاتبة العدل يف بعلبك وباالستماع اىل األخرية تبني 
ان زوجها هو من انتقل اىل حملة الشراونة مع املدعو »شعالن« والذي 
األشخاص،  احد  من  سيارة  بشراء  رغب  وقد  سيارات،  كتاجر  يعمل 
وأنها اعطت زوجها منوذج وكالة بيع سيارة واطلعت بعد عودته على 
»أ.ج« ملصلحة  البائع وليد  الوكالة املنظمة يف نسختني وموقعة من 
وأكد  أصوال،  دائرتها  بتسجيلها يف  وقامت  »ج.ع«  وعلي  »شعالن« 
زوجها افادتها مضيفا انه مل يالحظ ان »وليد« كان حمتجزًا كونه كان 
يتصرف بشكل طبيعي. وتبني من التحريات ان »شعالن« و »علي« 

هما من أصحاب السوابق.
ويف سياق التحقيق االستنطاقي، كرر »وليد« إفادته األولية، واعرتف 
»مروان أ.ر« بتعاطيه املخدرات بكميات كبرية، لدى مكوثه يف منزل 

ال »ج« حيث كان يرى وليد.
وأمام احملكمة أنكر »شعالن« ما اسند اليه واضاف انه تاجر سيارات 
وان املتهم حسن ح. اتصل به وعرض عليه شراء سيارة مببلغ مثانية 
االف دوالر وسدد من مثن السيارة الفي دوالر اال انه مل يستلمها ثم 
علم يف ما بعد ان صاحب السيارة وقع عقد بيعها بالقوة، وقد رفض 
على اثر ذلك تسليم اصل وكالة البيع اىل »حسن .ج« بعد ان طلبها 

منه، واضاف انه ال يعرف املتهم »علي« ع. وال مروان.
واعرتف »وليد« مبا اسند اليه جلهة تعاطي املخدرات وأضاف ان شخصًا 
يدعى مروان واملتهم »حسن.ج« عّلماه تعاطي املخدرات، واضاف انه 
ال يعرف »علي. ع« وان »حسن ج« اجربه على التوقيع على بيع السيارة 

حبضور سبعة او مثانية اشخاص.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري اخلوري، 
عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة حبق »حسن. ج« و«علي. ج.ع« وغّرمتهما 

مبلغ سبعني مليون لرية.
وأعلنت براءة »شعالن ع« لعدم الثبوت، فيما دانت مروان ووليد جبنحة 

التعاطي.

اختفاء فتى سوري يف عكار
  

ابلغ السوري طويريج تركي املصطفى احلاج اخللف وهو من سكان بلدة 
تلحياة يف سهل عكار، خمفر درك العبدة بأن ولده نايف )15 عاما( قد 
غادر املنزل منذ تاريخ 10 احلالي قاصدا حملة العبدة لتصوير اوراق 

شخصية، ومل يعد حتى اآلن. والعائلة ال تعرف عنه شيئًا.

جريح حبادث سري يف نهر الكلب

  أدى حادث سري عند مفرتق نهر الكلب حنو جونيه بني سيارة ودراجة 
نارية إىل سقوط جريح.

حريق مبحل يف طرابلس
  

أدى احتكاك كهربائي إىل نشوب حريق شب داخل حمل »بوظة بشري« 
عند ساحة عبداحلميد كرامي يف طرابلس. وحضرت عناصر فوج اإلطفاء 

اليت عملت على إمخاد النريان. واقتصرت األضرار على املاديات.
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

قام األب املتقدم يف الكهنة القاضي إبراهيم شاهني بزيارة اىل 
الرعية  بأبناء  والتقى  واألصدقاء  واألقارب  األهل  لتفقد  أسرتاليا 
ا..  واجلالية وعدد من تالميذه على صعيد املثال األب سايد قزحيَّ

املطران  سيادة  مع  له  لقاء  أول  كان  سيدني  وجوده يف  وخالل 
بولس صليبا حيث تطرق احلديث على أهمية تشجيع الشباب على 

االخنراط يف خدمة شؤون الكنائسية. 
-  لقاء مع سيادة املطران أنطوان طربيه حيث شكره على اهتمامه 
ودوره الفاعل مع أبناء اجلالية من دون متييز وحرصه على مسيحيي 
منوها  تفرقة  دون  من  واملذاهب  الطوائف  جلميع  ودعمه  الشرق 
منى  السيدة  عقيلته  حضور  يف  املوصل  ملسحيي  األخري   بدعمه 

مرعب شاهني والسيدة كوليت سركيس ..
- لقاء مع سعادة القنصل العام يف سيدني أسرتاليا االستاذ جورج 
أهمية  اىل  احلديث  تطرق  حيث  القنصلية  مكتب  غامن يف  البيطار 
ونشاطاته  أعماله  َوَباِرْك   كما  االم،  بلد  اجلالية يف  أبناء  تسجيل 
كوليت  والسيدة  منى  السيدة  عقيلته  حضور  اجلالية.يف  أبناء  مع 

سركيس وبول سركيس وبدوي الطبيش.
ويف دير الراهبات العائلة املقدسة رحبت رئيسة داري املسنني يف 
ماركفيل ودالوتشهيل األخت إهلام جعجع باألب شاهني الذي حتدث 
مع كل فرد من املسنني، وبعضها قطع قالب احللوى حبضور عقيلته 
السيدة منى والسيدة كوليت سركيس.. وقد أقامت األخت إهلام 

جعجع مأدبة غداء على شرفه يف بيت العائلة املقدسة.. 
كما كان له لقاءان مميزان مع الزميل أكرم املغّوش على تلفزيون 
الغربة، ولقاء يف جريدة اهلريالد كما دائمًا عودتنا جريدة اهلريالد 

على استضافتها لنا ..
وكان احلصة الكبرية إلذاعة صوت احملبة مع اإلعالمية املميزة كلود 
ناصيف حرب يف برنامج »يا هال بالضيف« حبضور عقيلته والسيدة 
سعيدة بركات والسيدة كوليت سركيس وضيوف أحباء لإلذاعة .. 
كما كان له تكريم من أبناء اجلالية وأبناء رعية، واقام قداديس يف 
خمتلف الكنائس وترأس عدة احتفاالت أهمها يف كنيسة مار نقوال 
يف بانشبول والسيدة يف مرييالندز ومار يوحنا يف كامسي حيث 

كرمه األب الياس اخلوري بعد الذبيحة يف قاعة الكنيسة. 
ونشكر كل من استضافه من أبناء اجلالية يف ملبون وسيدني وأخص 
بالشكر السيد طوني إسرب شاهني وعقيلتة السيدة أمال سركيس 
شاهني  نهاد  السيدة  وعقيلتة  سركيس  سليم  والسيد  شاهني، 

سركيس، والسيد بول سركيس وعقيلته السيدة كوليت سركيس، 
وكل من أبناء اخلرنوب وشكا. 

بو  أنطونيوس  السيد  اهلريالد  جريدة  رئيس حترير  اشكر  وبدوري 
رزق كافأه اهلل وجزاه خريًا وأدامه رسواًل لكلمة احلق..

بعض نشاطات ولقاءات االب ابراهيم شاهني يف سيدني

مع سيادة املطران انطوان شربل طربيه

يف كنيسة مار نقوال

يف القنصلية مع سعادة القنصل العام جورج البيطار غانم

يف دار املسنني يف دالويتشهيل

مع الزميل اكرم املغوش يف موقع الغربة االلكرتوني

كتبت كوليت اسكندر سركيس
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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مـطعم سـوا ربـينا
 فـي غيلـفورد

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش - حلم بعجني - بيتزا على أنواعها 
- مشاوي متنوعة - شيش طاووق - شاورما 

على الطريقة العربية - كبة نية -  سجق - 
مناسف حلم ودجاج - مجيع أصناف الثمار 

البحرية - سانبوسيك - فالفل - فتة  - تبولة 
 Chicken Burger   - محص - فول -
Beef Burger -  - سلطات على أنواعها 
- بطاطا مقلية - وجبات لألطفال وغريها 

الكثري...

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات.. 

أراكيل بعدة نكهات 
سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً ُيشعرك باجللوس 

يف اهلواء الطلق

املـطعم يـتسع لـ 200 شخص ويـستقبل جـميع 
مـناسباتكم .

نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات

حـــالل حـــالل

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

أوقات العمل
نـفتح 7  أيـام فـي األسـبوع

من الساعة 5،30 صباحا حتى الـ 12 ليال
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افتتاح  املاضي  السبت  بحضور رسمي وشعبي مميز تم مساء 
هاي  يف  وذلك  ملبورن  يف  اللبنانية  االسرتالية  الجامعة  مركز 

سرتيت يف برستون اىل جانب افران االرز. 
االستاذ غسان  فيكتوريا  العام يف  لبنان  قنصل  االفتتاح   حضر 
والنائب  هيام  السيدة  وعقيلته  االسمر  نزيه  والنائب  الخطيب 
مرلني كريوز وفعاليات من الجالية اللبنانية  سياسية واقتصادية 
وحشد  رياضية   ونوادٍ  خريية  وجمعيات  واعالمية  واقتصادية 
من املواطنني فاق الـ 150 شخصا ومن االحزاب التيار الوطني 

واملستقبل واالشرتاكي والكتائب .
وقوفا  استهله  الذي  الربنامج  الشاعر وسام زيدان حلقات  قدم 
صمت  دقيقة  ثم  واللبناني  االسرتالي  الوطنيني  للنشيدين 
عرسال  يف  سقطوا  الذين  اللبناني  الجيش  شهداء  ارواح  على 
وقبلها. ثم القى قصيدة عن الجيش وتضحياته. ومما قاله »لقاؤنا 
واالنتصار..  العزة  العطاء ونشوة  اليوم يجمع يف طياته حالوة 
نحتفل مبتهجني بافتتاح مركز الجامعة االسرتالية اللبنانية وانوه 
بالجهود الجبارة لرئيس الجامعة الشيخ بشارة طوق  الذي حمل 
على كاهله بصرب وعزيمة واباء اتمام هذا املشروع التاريخي الذي 
لواله ملا كان ليتحقق ومن ثم نحتفل رافعي الجباه بعيد الجيش 

اللبناني الذي نقف باجالل امام ارواح شهدائه االبرار.
ثم  الحفل  من  جانبا  الذي حضر  فارس  الن  االب  الطعام  بارك 

اعتذر وغادر السباب طارئة.

كلمة الشيخ بشارة طوق
الكرام  الحضور  من  طالبا  كلمته  طوق  بشارة  الشيخ  استهل 
اللبناني  الجيش  شهداء  الرواح  اجالال  صمت  دقيقة  الوقوف 
الوطن  عن  الدفاع  والنفيس يف  الغالي  ويقدم  قدم  الذي  البطل 

والشعب والسيادة والكرامة.
سعادة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ غسان الخطيب، 
النائب  املحرتمني، سعادة  نزيه االسمر وعقيلته  النائب  سعادة 
املحرتمني،  وعقيلته  ملحم  قيصر  النائب  سعادة  كريوز،  مرلني 
قدس االب الن فارس املحرتم، حضرة رؤساء االحزاب اللبنانية 
من  واآلتية  ملبورن  يف  الرياضية  والنوادي  الخريية  والجمعيات 
اسرتاليا،  يف  الكتائبية  املقاطعة  رئيس  حداد  جورج  سيدني، 
وليد  الدكتور  ملبورن،  يف  الكتائب  حزب  رئيس  حالل  جورج 
االحمر، رئيس جمعية االطباء اللبنانيني الدكتور وائل ابو الحسن 
رئيس الحزب التقدمي االشرتاكي وحرمه املصون، حسني الخولي 
رئيس تيار املستقبل يف ملبورن، املنسق العام للتيار الوطني يف 
اسرتاليا روبري بخعازي ومنسق التيار يف ملبورن شربل راضي، 
تيار املستقبل يف اسرتاليا، رئيس حركة االستقالل يف  رئيس 
جوزيف  بشري  شباب  رابطة  رئيس  معوض،  صائب  ملبورن 
فخري، رئيس جمعية سيدة زغرتا رزق الدويهي، رئيس جمعية 
املية ومية سهيل واكيم، رئيس جمعية مارت مورا الياس قبالن، 
رئيس نادي الشرق  لحوار الحضارات سامي مظلوم، الرئيس 
نداف  ايلي  واالعالميون:  حلو  طوني  مورالند  لبلدية  االسبق 
)املستقبل  الزيبق  زاهي  )الهريالد(،  مسعود  كميل  )التلغراف(، 

افتتاح مركز اجلامعة االسرتالية اللبنانية يف ملبورن حبضور رمسي وشعيب مميز

حلو، صبح ونداف

نادي االرز الرياضي يقدم لوحة تذكارية للشيخ بشارة طوق

حضور اىل املائدة

جورج طوق، بشارة طوق صاحب الدعوة واالب الن فارس

الشيخ بشارة طوق مع سامي مظلوم وجوزيف حداد

القنصل والنائبان اسمر وكريوز

روبري بخعازي وشربل راضي وحضور

رزق الدويهي وحضور

وسام زيدان يقدم الربنامج رئيس الجامعة بشارة طوق يرحب ويلقي كلمةاالب الن فارس يبارك

)الشرق  صبح  واحمد  لبنان(  )صوت  شربل  طوني  والنهار(، 
االوسط(.

يف  الرياضي  االرز  نادي  برئيس  خاص  وترحيب  كبرية  تحية 
سيدني جوزيف حداد وجميع اعضاء النادي االعزاء الذين اتوا من 
سيدني ليشاركونا يف هذا اللقاء اللبناني الفريد وباقامة املهرجان 
الرياضي بمناسبة عيد الجيش اللبناني وترحيب خاص برئيس 
نادي شباب لبنان يف لبنان بشارة ابراهيم واملدرب طوني عيد 

وبجميع الالعبني.
لكم  اؤكد  واملسؤوليات  املراكز  باصحاب  وارحب  احيي  اذ  انني 
باني احيي وارحب بكل فرد منكم كما احيي ارزات لبنان الشامخة 
اسرتاليا  ارض  مغروسة يف  ارزة  بمثابة  هو  منكم  فرد  كل  الن 
هذا  حضر  فرد  لكل  وشكرا  جميعا  بكم  وسهال  فأهال  الحبيبة، 
االسرتالية  للجامعة  املتواضع  املركز  هذا  به  نفتتح  الذي  اللقاء 
اوالدي   .. عائلتي  افراد  جميع  تربع  الذي  ملبورن  يف  اللبنانية 
جورج وجو واملاظة وابنـَا اخي جربان وبشارة مع عيالهما واخص 
بالذكر زوجتي الحبيبة منى ام جورج وام كل العائلة )واغرورقت 
عيناه بالدموع( النها ضحت معي الكثري من التعب املتواصل دون 
كلل وال ملل فشكرا لك ايتها االنسانة الكبرية طالبا من اهلل ان 

يعطيك العمر الطويل اململوء  بالصحة والعافية.
شكرا لكل من ساهم وتربع وحضر هذا االفتتاح التاريخي لخدمة 
وجورج  هاشم  اميل  بالشكر  واخص  جمعاء  اللبنانية  الجالية 
وميالد حنا وطوني حلو وروبري بخعازي وايلي عيد وافران االرز 
لصاحبيها جورج وجان بول سعد وشكرا للفنان الكبري فؤاد حراقة 

وابقاكم اهلل سندا لعمل الخري.
سيقام  املاضي(  االحد  املهرجان  )اقيم  السبت  غدا  األخوة  ايها 
من  ابتداء   DARABIN SPORT مركز   يف  رياضي  مهرجان 
سيدني  يف  الرياضي  االرز  نادي  بني  صباحا   العاشرة  الساعة 
ونادي شباب لبنان الرياضي يف ملبورن وتكون املباراة على كأس 
تشجيع  الحضور  من  ونطلب  الحاج  فرنسوا  الجنرال  الشهيد 
الرياضة والرياضيني. ويف هذه املناسبة ال بد لنا من نهنئ الجميع 
الجيش  قائد  ونهنئ  والربكة  بالخري  اعاده  املبارك  الجيش  بعيد 
على  العسكرية  املؤسسة  وافراد  ورتباء  وضباط  قهوجي  العماد 
لبنان.  العزيز  الوطن  يف  واالستقرار  االمن  لتثبيت  تضحياتهم 
واخريا اعلن لكم ان الجامعة االسرتالية اللبنانية يف ملبورن كانت 
ومنذ العام 1952 هي املؤسسة الوحيدة التي عملت لرفع  اسم 
لبنان يف هذا البلد املضياف اسرتاليا وما زالت هي هي تبذل كل 
جهدها يف سبيل تطوير خدماتها الفردية واالجتماعية والوطنية  
من  الخاصة  واملصالح  الرخيصة  الحرتقات  ذلك  عن  تثنيها  ولن 
ايها  او صغارا.. فبمساندتكم  اتت من مسؤولني كبارا  اية جهة 
والعويل  الضجيج   يهمنا  ال  وبأمثالكم  املخلصون  اللبنانيون 
والكذب واالحتيال. اننا بمؤازرتكم ثابتون ثابتون ثابتون.. عشتم 

وعاشت جامعتنا وعاش لبنان.

كلمات
وكان  لجورج حكيم عضو نادي شباب لبنان كلمة قيمة عن الجيش 

وتضحياته يف ترسيخ االمن والحفاظ على 
السلم االهلي.

يف  االرز  نادي  رئيس  حداد  جوزيف  اما 
نلتقي  ان  كبري  شرف  انه  فقال  سيدني 
الشيخ بشارة طوق الذي هو قامة انسانية 
مميزة يف الجالية، ثم قدم له لوحة تذكارية. 
كما القى سامي مظلوم كلمة وجدانية عن 
بها  مر  التي  والصعبة  الحساسة  املراحل 
العاصفة  وجه  يف  ووقوفه  بشارة   الشيخ 
بشهدائه  وعزى  بعيده  الجيش  وهنأ 

االبرار.
الحاج  ايلي  لبنان  من  اتصل  املناسبة  ويف 
الحاج  فرنسوا  الجنرال  الشهيد  نجل 
شباب  ونادي  طوق  بشارة  الشيخ  شاكرا 
لبنان ونادي االرز يف سيدني على عملهم 

ومهنئا  العمر  طول  للجميع  طالبا  الطيب  
فارس  النقيب  اتصل  كما  الجيش..  بعيد 

خوري للهدف نفسه.
فنيا احيا الحفل الفنان الكبري املوسيقار فؤاد 
وطني  يا  لبنان  يا  بحبك  اغنية  بأول  حراقة 

وبعض االغاني الوطنية عن الجيش.
مأكل  من  وطاب  لذ  ما  الجميع  وتناول  هذا 
ومشرب وشرب الجميع نخب لبنان ونخب 
الجيش وانتهى الحفل بالشكر الكبري للشيخ 

بشارة طوق.
اللبنانية الذي  الجامعة االسرتالية  ان مكتب 
ابناء  لجميع  هو  الليلة  هذه  افتتاحه  تم 
ال  او  يريدنا  من  ولكل  ومؤسساتها  الجالية 
يريدنا الننا نحن نحب ونحرتم الجميع دون 

استثناء.
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

 وفدت النجمة الرائعة منى مرعشلي مرات عديدة إىل سيدني مع كامل فرقتها املوسيقية وأحيت 
أمجل احلفالت الغنائية وهي املطربة االصيلة واملبدعة اليت تغين  أغنياتها  الطربية اخلاصة بها وتطعمها 
وتلونها بأغنيات السيدة أم كلثوم والنجمة اخلادة فايزة أمحد ... ست احلبايب  ...يا حبيبه ...يا أغلى 
من روحي ودمي ... ويف كل مرة كانت تزور سيدني كنت أجري معها املقابالت الصحفية وحنضر 
حفالتها وكانت  تقول لي  دومًا عزيزي أكرم: أنا سعيدة جدًا باجلالية العربية يف اسرتاليا ألنها تتفاعل 
جيدًا مع هذه البالد االسرتالية املتقدمة واملتحضرة وما يسعدني أكثر هو أنها ما زالت حتافظ على تراثنا 
العربي اجلميل وتوفق ومتزج ما بني احلضارتني العربية واألسرتالية املتعددة احلضارات والثقافات يف 

آن واحد ...وتشاركين الغناء وتردد معي ما أغنيه من تراثنا الطربي الذي نعتز به دومًا ...
واألخالق  األمجل  والصوت  األصيل  الطرب  يف  أصيلة  مرعشلي  منى  املمّيزة  الكبرية  النجمة   نعم 
العالية والثقافة املشرقة ومن إبداعاتها وكلمات الشاعر االستاذ حممد ماضي واحلان االستاذ فيصل 

املصري:
لك شوقه عندنا 

          يل أنت مننا 
إياك تاخذنا بصدك 

        يا حبييب ما حناش قدك 
عنك ما لناش غنى 

         لك شوقه لك شوقه عندنا 

النجمة الرائعة منى مرعشلي: لك شوقه عندنا ...يل أنت مننا 

الشاعر اجملاهد سليمان عبدي األطرش :أفديها بالشمس والقمر 
كان الشاعر اجملاهد البطل اخلالد سليمان عبدي 
إىل  الكربى  السورية  الثورة  أركان  أحد  األطرش 
للثورات  واألكرب  األعلى  القائد  عمه  إبن  جانب 
العربية القائد العظيم البطل اخلالد سلطان باشا 
األطرش وكان شاعرأ كبريًا ومميّزًا مجع بعضًا من 
قصائده إبنه السفري الدكتور اخلالد جرب االطرش 
يف ديوان وأهدانا إياه رمحه اهلل بعنوان )أفديها 
السفري  جانب  إىل  وشارك  والقمر(  بالشمس 
الديوان  تقديم  يف  االطرش  جرب  اخلالد  الدكتور 
االستاذ  اخلالد  احملامي  الكبري  واالديب  الشاعر 
سعيد أبو احلسن واالديب والشاعر الكبري اخلالد 

سالمه عبيد.
وغزلية  وطنية  قصائد  على  الديوان  وحيتوي 
)تبغيات(  بعنوان  الشعر  من  وباب  وإجتماعية 
وحوار مع الشعراء عن مضرات التدخني مل يطرق 

باب  هذه اآلفة من قبل ..
واليكم مبا قيل عن صاحب الديوان:

الشاعر  البطل  )اجملاهد  البستاني  أفرام  فؤاد 
الدائمة( األبتسامة  ذو  األطرش  عبدي  سليمان 
سعيد أبو احلسن )الشاعر اجملاهد سليمان عبدي 

االطرش أخرتق جدار الصوت أو التقية(
سالمه عبيد )اجملاهد الشاعر البطل الذي كان 
واجلمال  احلب  بأغاني  اجلبل  شغاف  ميأل  إمسه 

وبتحديه التقاليد الصارمه العجفاء(
للمجاهد  مجيلة  قصائد  من  مجيلة  باقة  ..ومع 

والشاعر الكبري سليمان عبدي األطرش:
اهلل يعزك يا جبل سلطان 

                   يا منب االبطال والفرسان 
كل الشجاعة والكرم بهيلك 

                   حّييت يا شامة عرب بستان 
حّييت ياعالي الذرى يا شامه 

النجمة الرائعة منى مرعشلي  تتحدث إىل   الزميل أكرم املغوّش  ) إرشيف (

كتب أكرم املغوّش

               يا سور أوطان العرب والشاما 
كل اخللق تتقلدك بالشامة 

                  أنت الذهب منقود بامليزان 
* * * * *            

لبست تنوره صيين وردت عالبري 
             خده يا ورد جنيين بأول تزهري

محلت عا كتفه اجلره لتملي املي 
            سبحان اللي صورها أبدع تصوير 

 * * * * *           
بني البيضة والسمرة موجود خصام 

     كل من هن تعّرض صدره لتكون قدام
هذي تغوى مبشيتها مثل الطاووس 

       وهذي متيل بقامتها وحسن اهلندام 

ورودا األمسى  صباحك  أقول 
خلودا أعرفه  العــــطر  وأنت 
زهرًا تنتفضني  أصبحِت  إذا 
جودا ُتعتصرين  أمسيِت  وإن 
فجٍر بزوغ  عرفت  ما  مجالك 
صعودا حيملين  الفجر  وأنت 
سراٍب من  عشٍق  بعد  عرفتك 
بعـيدا ويأخـذني  يالطمـــين 
اغرتابي يف  التوحد  ويلبسين 
وحيدا مثاًل  بعاملي  أطوف 
ربيعي عن  نأٍي  بعد  وجدتك 
الورودا يكتنف  عاد  قد  وها 
شفاٍه إىل  أتوق  كم  أحبك 
رعودا لتمألني  أحاورها 
أريٍج من  صدٍر  فوق  وأغفو 
املزيدا ويطعمين  يهدهدني 
يوازى ال  رحيقك  من  مزيدًا 
وجــيـــدا قدًا  عنربًا  تعّشق 
توٌق الوردي  عطرك  لقصة 
احلدودا عرب  قد  اليوم  أراه 
عمري وحدود  شهييت  حدود 
صمودا األبقى  القصة  فتلك 
وإني أنت  بنودها  وكل 
بنودا أقرؤها  آتيك  غدًا 

حممد عامر األمحد
 أبو العال الشماء

قـصيدة الـورد

»حزب  دراسته  عماد يف  الغين  عبد  الباحث  اكد 
جمتمع  يف  واملقاومة  السياسة  إشكالية  اهلل: 
متنوع« الصادرة عن وحدة الدراسات املستقبلية 
سلسلة  من  العشرون  العدد  اإلسكندرية  مبكتبة 
»مراصد«،  أن دور الشيعة يف لبنان مل يكن ميثل 
هذه األهمية اليت حيتلها اليوم، ومل يكن بالتالي 
واالهتمام  الدراسات  من  الكم  ذلك  يستقطب 
اإلعالمي والسياسي، ليس على الصعيد احمللي 
واإلقليمي فقط، بل أيًضا على الصعيد الدولي، 
وهو اهتمام أخذ باالزدياد والتوسع خالل احلرب 
األهلية يف لبنان وما نتج منها من تضخم لدور 
اللبناني  اجلنوب  والحتالل  جهة،  من  امليليشيات 
جهة  من  الصهيوني  االحتالل  جيش  قبل  من 
ثانية، األمر الذي أدى إىل بروز دور جديد ومؤثر 
لـ«حركة أمل« يف العديد من احملطات العسكرية 
للحرب اللبنانية، وإىل انبثاق املقاومة اإلسالمية 

اليت قادها »حزب اهلل« لتحرير اجلنوب.
وأضاف أنه على خلفية األحداث والتحوالت اهلائلة 
يف لبنان واملنطقة، كانت والدة »حزب اهلل« خالل 
والدة   ،1985-1982 عمره،  من  األوىل  السنوات 
لالحتالل  مواجهته  بذلك  مدشًنا  وعسكرية،  أمنية 
بريوت.  جنوب  خلدة  منطقة  يف  الصهيوني 
فتشكلت نواته األوىل من جمموعات علمائية وجلان 

عبد الغين عماد: املشهد السياسي الشيعي اليوم يعيش حالة من املخاوف
االحتالل  ملواجهة  اجتمعت  ومستقلني،  إسالمية، 

الصهيوني الذي أصبح على أبواب بريوت.
وكانت البداية سرية والعمل التنظيمي جيري حتت 
األرض، والقيادة غري معلنة، ومسيت يف البداية 
بـ«جملس الشورى« الذي انكب على تنظيم أعمال 
جمموعاتها،  بني  والتنسيق  اإلسالمية  املقاومة 
رجال  من  أغلبيتهم  12 شخًصا  من  يتألف  وكان 

الدين.
اهلل«  »حزب  السم  الرمسي  االعتماد  تأخر  ولقد 
حتى أيار/ مايو 1984 حني أنشئ مكتب سياسي 
هي  أسبوعية  صحيفة  إصدار  وتقرر  للحزب، 

»العهد«.
وحيدد »حزب اهلل« ويشرح يف انطالقته، بلسان 
خلفيات  األمني،  إبراهيم  السيد  بامسه  الناطق 
وأبعاد »الرسالة املفتوحة«، فيقول إنها تتضمن 
ثالثة عناصر األول يتمثل يف أنهم يعملون »من 
أصحاب  وأنهم  كاملة«،  عقائدية  بنية  منطلق 
رسالة جيب أن تعم العامل حتى تعيش اإلنسانية 
مبادئ وتشريعات وأخالق القرآن، والثاني يتمثل 
يف العنصر السياسي الذي يفرض »دخولنا حالة 
صراع مع كل التجمعات البشرية اليت ترفض أن 

تتعامل مع اإلسالم كرسالة للحياة«.
يؤرخ »حزب اهلل« نشأته عام 1982 مع أول عملية 
استشهادية قام بها أمحد قصري ضد مقر احلاكم 
البيان  أن  مع  صور،  يف  اإلسرائيلي  العسكري 
الرمسي لقيام احلزب مل يعلن إال يف 16 شباط/ 
فرباير 1985 يف ذكرى اغتيال الشيخ راغب حرب 

األوىل على يد القوات اإلسرائيلية.
يف  وانتشاره  اهلل«  »حزب  قاعدة  توسع  فرض 
التجمعات الشيعية الرئيسة بدايًة يف البقاع، ومن 
إقامة  وجوب  واجلنوب،  بريوت  ضاحية  يف  ثم 
هيكلية تنظيمية لقيادة التنظيم وتوجيهه وإدارته. 
وحافظت البدايات التنظيمية يف سنواتها األوىل 
على السرية وبتوجيه من احلرس الثوري اإليراني، 
جمموعة  ترأسها  واضحة،  هرمية  ذي  نظام  وفق 
من رجال الدين املعروفني، كانوا يظهرون علًنا 
يف املقابالت والصحف اللبنانية واألجنبية، لكنهم 
مواقعهم  وال  مناصبهم  عدم كشف  على  حرصوا 

يف النظام اهلرمي الذي يعملون فيه.
على مستوى اهليكلية التنظيمية العامة، استقرت 
القيادة  من  بداًل  اجلماعية  القيادة  مبدأ  على 
هذه  على  »الشورى«  تسمية  وأطلق  الفردية، 
أعضاء  عدد  حيدد  داخلي  نظام  وُأقر  القيادة، 
من  انتخابهم  يتم  أن  على  الشورى وصالحياتها 
يشغلون  الذين  للحزب  األساسية  الكوادر  قبل 
تتوىل  ثم  ومن  فوق،  وما  قسم  مسئول  موقع 

الشورى انتخاب أمني عام من بني أعضائها.
ويستخدم »حزب اهلل« آليات فاعلة لضبط وإدارة 
حول  التعبئة  جذوة  وإبقاء  التنظيمي  جمتمعه 
يؤدي  مبا  مّتقدة،  والسياسي  العقائدي  خطابه 
إىل تصليب وحدته وتفعيل حركته. وتتمثل أهم 
هذه اآلليات بالتشديد الدائم على دور املرجعية 
الدينية والوالء لزعامتها اجلديدة املتمثلة بالولي 
الفقيه، اليت ترى وفق املنظور اخلميين أن دور 
العلماء مماثل لدور األنبياء واألئمة، وأن عملهم 
ال يقتصر على املسائل احلسبية وبيان األحكام، 
بل يتصل بالقضايا االجتماعية والسياسية، كما 
أنه ال يقتصر على »البيان« فقط، بل يشمل حقل 

التطبيق واملمارسة.
وجنح »احلزب« يف استثمار آلته اإلعالمية بشكل 
فاعل، وجنح يف توظيف تقنيات الصوت والصورة 
إىل أبعد احلدود يف عملية التعبئة واحلشد لثقافة 
وتعميم  وتغطية  الدينية،  والثقافة  املقاومة 
تستخدم  بصرية  مشهديه  يف  الكثيفة  األنشطة 
تقنيات حديثة لرتويج املوقف السياسي وتعميم 

املشروع واخلطاب.
ورأى الكاتب أن املشهد السياسي الشيعي اليوم 
االنسحاب  عن  ناجتة  املخاوف  من  حالة  يعيش 
الشيعية  واليت عمدت  السوري  األمين  العسكري 
إىل  لتحويلها  بفعالية  توظيفها  على  السياسية 
إذ  2006؛  متوز  حرب  بعد  تضخيمها  مت  هواجس 
انتشرت بعدها حتليالت تتحدث عن أهداف هذه 
الشيعة  اقتالع  أجندتها  على  كان  واليت  احلرب 

وتهجريهم ونفيهم إىل مناطق خارج لبنان.

محمد الحمامصي
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 16  August 2014  2014 آب   16 السبت 
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Melbourneملبورن

 استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر

عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

وجميع املناسبات 
تصويرفيديو وفوتوغراف .. صورة نقية وصوت صافٍ

استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن
لالتصال: 0413101539

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 
املأكوالت الشهية..اللحوم 

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء
واخلضار طازجة يومياً.. نظافة تاّمة وخدمة مميزة

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Saturday 16 August 2014  2014 آب   16 السبت 

نفس  لراحة  االربعني  وجناز  قداس  يقام 
املرحومة

مريانا بو ستوت
وذلك يوم السبت الواقع فيه 16 - 8 -2014 
سيدة  كنيسة  يف  مساء  السادسة  الساعة 

لبنان املارونية - ملبورن.
الداعون يف اسرتاليا:

زوج الفقيدة: جوزيف بو ستوت
ستوت  بو  وسركيس  جورج  ولداها: 

وعائلتاهما
ابنتاها: فروزينا زوجة رزق الدويهي وعائلتها 

قداس وجناز االربعني

وجانيت زوجة جان طربيه وعائلتها.
اشقاؤها: طوني، بطرس ويعقوب وعائالتهم

شقيقتاها: ليندا وافلني وعائلتاهما
ودويهي  ويغمور  وقبالن  وقديسي  وبو ضاهر  وعبود  بو ستوت  عائالت  ومجيع 
ومعوض، وعموم اهالي زغرتا - الزاوية ومن ينتسب اليهم يف الوطن واملهجر.

لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء.
الدعوة عامة

أسفر التشخيص الذي أجري عام 2009 لـ«روجر 
فرش«، أستاذ أوركسرتا مينيسوتا، عن إصابته 
باختالجات أساسية نامجة عن إرسال أجزاء الدماغ 
وقد  إشارات غري طبيعية،  باحلركة،  تتحكم  اليت 
ميل«  »دايلي  لصحيفة  وفقًا  »فرش«  وافق 
تتضمن  جتريبية  جلراحة  اخلضوع  على  الربيطانية 

زرع موصالت كهربائية دقيقة يف الدماغ.

تشخيص

»فرش«  حالة  ،تعترب   " البيان   " موقع  وحبسب 
املرضية عادية متاما يف جماالت متعددة من العمل 
حبيث ميكن التغاضي عنها، إال أنها هددت مهنته 
األطباء  استغرق  أن  وبعد  هكذا  كمان،  كعازف 

جراحة حية على أوتار الكمان

بضع سنوات لتحديد وتشخيص حالة العازف بدقة 
االختبارية،  للعملية  اخلضوع  على  موافقته  وأخذ 
أجريت له يف مستشفى »سربينج« عملية ُتعرف 
بالتحفيز العميق للدماغ تنطوي على زرع موصالت 

كهربائية دقيقة داخل خاليا الدماغ.

 وكانت االختالجات اليت تصيب »فرش« ضعيفة 
من  يتمكنوا  أال  من  بالقلق  اجلّراحون  فشعر  جدًا 
التأكد ما إذا كانت املوصالت قد مت تثبيتها يف 
مكانها الصحيح. فتّوصلوا إىل فكرة المعة مت فيها 
استخدام عصا الكمان لتحديد موقع االختالج، حيث 
ُوضع مقياس للتسارع يرتجم االختالجة على شكل 

رسم بياني تعرضه شاشة يشاهدها األطباء.

عزف

وقد عمد »فرش« أثناء اجلراحة إىل العزف فعليًا 
على آلة الكمان بهدف مساعدة األطباء على حتديد 
ما إذا كانت املوصالت قد مت زرعها يف املواقع 
الصحيحة من دماغه ، وساعد اجلراحون »فرش« 
على استخدام حمفز مت زرعه يف دماغه أكدوا له 
أنه سيمكنه من التحكم حبالته بـ«كبسة زر« وهو 
بكبسة  إسكاتها  أو  االختالجات  تنشيط  له  يتيح 

زر.

ومتّكن »روجر« بعد ثالثة أسابيع من إجراء اجلراحة 
من املشاركة يف عرض موسيقي سداسي متكامل. 
كما عاد ملوقعه كمساعد قائد األوركسرتا ضمن 
االختالجات  أن  أوضح  وقد  مينيسوتا.  أوركسرتا 

اليت كان يشعر بها أصبح ال وجود هلا.

أعلى تعرفة »تاكسي« يف العامل!
للتسويق  االستشارية  اجملموعة  أجرت 
وبارتنرز"،  كوشر  "سيمون  واالسرتاتيجية 
ومقرها أملانيا، دراسة وردت يف صحيفة "20 
دقيقة" )20 مينوتس( السويسرية، أفادت أن 
السويسرية  زيورخ  مدينة  يف  التاكسي  أجرة 
تفوقت على مثيلتها يف 17 مدينة أخرى كربى 
حول العامل حيث يكلف ركوب التاكسي ملسافة 
 17.40 السويسرية  املدينة  يف  كيلومرتات   3
إن  إذ  دوالرًا   19.17 حنو  يعادل  ما  أي  فرنكًا 
إليها  6 فرنكات هي الرسوم األساسية مضاف 

3.80 فرنكات لكل كيلومرت بعد ذلك.
حيث  من  الثانية  املرتبة  حتتل  اليت  املدينة  أما 
فهي  أجرة  سيارة  الستقالل  األعلى  التعرفة 
 11.24 مبلغ  الرحلة  نفس  تكلف  إذ  أمسرتدام، 
 45 بني  ما  ولكن  دوالرًا.   12.38 أي  فرنكًا 

تغطية  إىل  مباشرة  تذهب  األجرة  من  و%50 
ولذلك  األجرة،  سيارات  خدمة  تشغيل  تكاليف 
يكسبون  ال  زيورخ  يف  التاكسي  سائقي  فإن 
الرابطة  باسم  املتحدثة  ما ذكرت  جيدًا، حبسب 
ليس  األسعار  خفض  بأن  مضيفة  سبنغلر،  ليز 
ممكنًا يف واحدة من أكثر املدن غالء يف العامل.
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ملبورن

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal 
experts can assist with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

Saturday 16 August 2014  2014 16  آب  السبت 

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  حامت  شـركة 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

االختصاصيني يف مجيع  من  كامل  فريق  املؤسسة  يعمل يف 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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كتابات

Saturday 16 August 2014  2014 آب   16 السبت 

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

احلساسة  املسائل  من  القومي  من  الأِ يعترب 
حتى انه يف معظم الحيان ُتتخذ إجراءات وُتعّدل 
قوانني بدون العودة للناخبني وبعيدًا عن اللعبة 
نفسها  تعترب  احلكومات  ان  حيث  الدميقراطية، 
مسؤولة امام موطنيها عن محايتهم  وامنهم،لكن 
عن  التنازل  املواطنون  يستطيع  مدى  اي  اىل 

حرياتهم وخصوصياتهم ؟
أعلنت حكومة رئيس الوزراء طوني أبوت الثلثاء 
مليون   630 مبلغ  ختصيص  عن   2014/08/05
اربع سنوات حملاربة  المنية على  دوالر لألجهزة 
منو ظاهرة اإلرهاب احملّلي، باإلضافة اىل الدعم 
صالحيات  منح  عن  الوزراء  رئيس  أعلن  املالي 
واستجواب  لتوقيف  االمنية  لألجهزة  اضافية 
اجلهاديني الذين حياربون مع اجلماعات اإلرهابية 
امر قضائي،  بدون  والعراق  اخلارج كسوريا  يف 
ومن ضمن اإلجراءات يعترب السفر اىل دول معينة 
اإلرهابية  اجلماعات  تنشط  العراق(حيث  )سوريا 
جرمية إال اذا كان هناك سبب قانوني وسيطلب 
من الشخص املعين اثبات قرينة الرباءة عن عدم  
القيام باعمال ارهابية يف حال زيارته تلك الدول، 
قوانني  على  املقرتحة  التعديالت  مشلت  وقد 
اإلرهاب الطلب من شركات اإلتصاالت اإلحتفاظ 
 * )ميتاداتا(  ب  يعرف  مبا  باملعلومات  اإللزامي 
لوزير  اضافية  صالحيات  إعطاء  عامني.  ملدة 
مشتبه  إلشخاص  السفر  جوازات  إللغاء  اخلارجية 
بهم، وتتضمن الصالحيات اجلديدة تعزيز التعاون 
عن  الدلة  الجنبية جلمع  اإلستخبارات  أجهزة  مع 

جرائم ترتكب يف اخلارج.
رئيس الوزراء اعترب أن كل ما تقوم به احلكومة 
م  )س  املواطنني  سالمة  على  احلفاظ  اجل  من 
املصدر  نفس  وحسب   )5 ص   2014/08/06 ه 
هذه  ان  بيشوب  جوليا  اخلارجية  وزيرة  اعتربت 
اإلرهابيني  ظاهرة  منو  بسبب  اإلجراءات ضرورية 
احملليني املتشددين والذين قد يلجأون إلستعمال 

مهاراتهم للقيام بهجوم يف اسرتاليا.
للشؤون  الفيدرالية  املعارضة  بإسم  الناطق 
القضائية مارك دريفوس قال ان املعارضة سوف 
من  عليها  تطلع  عندما  املقرتحة  بالقوانني  تدقق 
احلكومة واعترب ان هناك قلق عند منح صالحيات 
اضافية للشرطة والجهزة المنية، وعلينا التأكد 
ان التغيريات املقرتحة على قوانني المن الوطين  
جيب ان تتوافق مع القيم السرتالية ومنها قيم 
ه  م  س  )صحيفة  الدميقراطي  واجملتمع  احلرية 

2014/08/06 ص 5(.
شّن  شورتن  بيل  الفيدرالية  املعارضة  زعيم 
هجومًا عنيفًا على املدعي العام الفيدرالي جورج 
براندس متهمًا اياه بتعريض المن الوطين للخطر 
بسبب اولوياته اخلاطئة، قاصدًا  تركيز براندس 
على تعديل قوانني الذم العنصري وخصوصًا املادة 
اثناء  التخّلي عنها  اعلنت احلكومة  18 س واليت 
اإلرهاب،  ملكافحة  اجلديدة  القوانني  عن  اعالنها 
وقال شورتن ان هناك توافق بني احلزبني العمال 
والحرار يف اللجنة الربملانية لشؤون المن واليت 
الوطين  المن  قوانني  لتعزيز  توصية   43 قدمت 
يف حزيران من العام املاضي )صحيفة س م ه 

2014/08/08 ص 9(.
تعرضت التعديالت املقرتحة على قوانني المن 
الوطين إلنتقادات من بعض اجملموعات اإلسالمية 
منها جملس اإلئمة الوطين السرتالي الذي تعهد  
وكذلك  املقرتحة،  التعديالت  ضد  حبملة  القيام 
التعديالت  اللبنانية  اإلسالمية  اجلمعية  ادانت 

املقرتحة معتربة انها تستهدف اجلالية اإلسرتالية 
ص   2014/08/08 ه  م  س  )صحيفة  اإلسالمية 
9(. على ما يبدو برز ختّوف اجلالية اإلسالمية حيث 
باإلسم  اإلسالمية  اجلالية  الوزراء  رئيس  خّص 
أجل  من  قال:  حني  الوطينة  للوحدة  دعا  عندما 
حماربة اإلرهاب كل واحد منا جيب ان يكون جزءًا 
من فريق اسرتاليا مضيفًا بأننا مصممون التعاون 
فيهم  مبا  اجملتمع  أبناء  مع  والتشاور  قرب  عن 

املسلمني السرتاليني.
يف مقالة لكريس بريغ )مدير الشؤون السياسية 
يف معهد الشأن العام( كتبها يف صحيفة صن 
هريالد 2014/08/03 بعنوان مشروع قانون المن 
فعّلي  تهديد  اإلرهاب  ان  معتربًا  حريتنا  يقَوض 
التغيري.  لتشريع  بياض  على  شيكًا  ليس  لكنه 
ويف مقالة للكاتب وليد علي يف صحيفة سدني 
 « ب  مقالته  عنون   2014/08/08 هريالد  مورنيغ 
حرية التعبري ليست هدية للمتاجرة بها«، واعترب 
جامعة  يف  القانون  مادة  مدّرس  ويليامز  جورج 
نيوسوث ويلز ان تعديل قوانني مكافحة اإلرهاب 
تشّكل خطرًا على الدميقراطية خصوصًا ان القوانني 
املؤقتة  القوانني  تثبيت  على  ستعمل  املقرتحة 
املعمول بها من العام 2005  واليت يتوقف العمل 
السماح  مثاًل  2016،ويضرب  العام  تلقائيا  بها 
سرية  اماكن  يف  البرياء  السرتاليني  بإحتجاز 
واستجوابهم من قبل )آزيو( تناسب اكثر النظمة 
الدكتاتورية صحيفة سدني مورنيغ هريالد 08/11/ 
2014 ص 31 ويستشهد ويليامز بأقوال املراقب 
مكافحة  قوانني  مراقبة  على  املشرف  املستقل 
اوصى  الذي  وولكار  بريت  القانوني  اإلرهاب 
بإلغاء التوقيف الحرتازي وأمر املراقبة وتطبيقها 
فقط على املتهمني باإلرهاب بعد إطالق سراحهم، 
ويدعو بريت وولكار اىل سحب صالحيات )آزيو( 

اخلاصة إلحتجاز املواطنني.
سيتم  كيف  السؤال،  الذهن  اىل  يتبادر  هنا 
اإلشراف على تطبيق القوانني املقرتحة اذا كان 
براندس قد وجد  الفيدرالي جورج  العام  املدعي 
القوانني  من  العلنية  البنود  شرح  يف  صعوبة 
اقوال  بني  التناقض  اىل  باإلضافة  املقرتحة، 
يتعلق  فيما  برانديس  والوزير  الوزراء  رئيس 
آخر  وسؤال  داتا(؟  )ميتا  باملعلومات  باإلحتفاظ 
ملاذا مت استبعاد وزير اإلتصاالت مالكوم ترينبيل 
وعدم اطالعه على مشروع القانون املقرتح والذي 
املختص،  الوزير  انه  علمًا  الصحف  من  به  علم 
الوزير املختص للمشاركة  حيث يتم عادة دعوة 
يف اجتماعات جملس المن الوطين يف حال كانت 
يطرح  ما  وهذا  بوزارته،  تتعلق  املطروحة  المور 
القانونيون  عنها  عرب  وخماوف  استفهام  عالمات 
يف  اقواهلم  يف  استشهدنا  الذين  والصحافيون 
منت املقالة عن احلريات والدمقراطية اذا كانت 
الثقة مفقودة بني الفريق احلكومي فمن يطمئن 
الوزير  ان  اىل  هنا  نشري  العادي؟!  املواطن 
مالكوم تربنبول كان قد ابلغ زمالءه ان احلكومة 
ختاطر وستواجه صعوبات غري ضرورية بدفعها اىل 
االمام مبشروع الحتفاظ باملعلومات )ميتاداتا(اذا 
مل نستطع فهم كل التفاصيل املتعلقة بالقانون 
املقرتح صحيفة)س م ه 9-10  اب 2014 ص 33 

قسم ما وراء االخبار(
وهنا جتدر االشارة اىل ان الوزير مالكوم ترينبول 
يف  باملعارضة  وجودهما  اثناء  برندس  والوزير 
العام 2012  كانا من اشد املعارضني وباملطلق 
لألحتفاظ بامليتاداتا اليت اقرتحتها حكومة العمال 

السابقة . 
واخريًا وحتى نطلع على كافة التفاصيل املتعلقة 
بالتعديل املقرتح لقوانني االرهاب  نتساءل من 
سيدفع تكاليف االحتفاظ باملعلومات واليت تقول 
املاليني  عشرات  تكلف  انها  االتصاالت  شركات 
باملعلومات  لألحتفاظ  الدوالرات وكيف ميكن  من 

من منع العنف املرتقب ؟
اليت  الزمنية  باملدة  االحتفاظ  تعين  *ميتاداتا 
استغرقتها املكاملة اهلاتفية واملكان الذي تواجد 
املتلقي  الشخص  املكاملة  اثناء  الشخص  فيه 

للمكاملة وليس مضمون املكاملة
عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

قوانني اإلرهاب، الدميقراطية واحلريات

الواليات  كانت   ،2011 الول  كانون   11 يف 
املتحدة تعلن عن أن قواتها أنهت انسحابها من 
العراق بشكل كامل وفق اجلدول املقرر باالتفاق 
منهم  بقي  من  باستثناء  العراقية،  احلكومة  مع 
حلماية السفارة المريكية يف "املنطقة اخلضراء" 

يف بغداد.

الواليات  كانت   ،2011 الول  كانون   11 يف 
املتحدة تعلن عن أن قواتها أنهت انسحابها من 
العراق بشكل كامل وفق اجلدول املقرر باالتفاق 
منهم  بقي  من  باستثناء  العراقية،  احلكومة  مع 
حلماية السفارة المريكية يف "املنطقة اخلضراء" 

يف بغداد.

أكدُت  تقريرا  نشرُت  حتديدا،  اليوم  ذلك  يف 
فيه استنادا إىل مصادر أردنية وعراقية خاصة، 
أن ما تقوله الواليات املتحدة كذب، وأن قوات 
االحتالل المريكية اليت كانت مرابطة يف "قاعدة 
عني السد" اجلوية العراقية يف "النبار"، انسحب 
الواليات  أو  أملانيا  إىل  ليس  سرا  منها  قسم 
قاعدة  إىل  بل  واشنطن،  زعمت  كما  املتحدة 
املسلحني  لدعم  الردن  مشال  اجلوية  "املفرق" 
وهو  منها،  اآلخر  القسم  توجه  بينما  السوريني، 
باآلالف، للعسكرة سرا يف "إربيل" مشال العراق 
مسعود  اإلقليم  رئيس  مع  خاص  سري  باتفاق 
بتعبري  املركزية!  احلكومة  معرفة  ودون  الربزاني 

آخر: انسحاب كاذب عمليا!

الغربية  اإلعالم  وسائل  من  عدد  تلقف  يومها 
باسم  أمريكي  عسكري  ناطق  فرد  نشرُته،  ما 
"قيادة املنطقة الوسطى" )الشرق الوسط( نافيا 
ما قلناه، ومؤكدا أن مجيع القوات انسحبت من 
العراق، ومل يتوجه منها أحد إىل الردن أو أربيل! 
لكن ، وبعد أشهر على ذلك، ثبت أن قسما من 
هذه القوات توجه إىل الردن لتدريب املسلحني 

السوريني!

يوم أول أمس أكدت صحيفة "نيويورك تاميز" 
اجلزء اآلخر من روايتنا، حيث أشارت ـ جبملة عابرة 
ال تثري انتباه إال من يقرأ ما بني السطور ـ إىل 
وهذه  إربيل!!  المريكيني يف  من  اآلالف  وجود 
قبل  من  وجودهم  عن  الكشف  جيري  مرة  أول 

جهات أمريكية!

المريكيني  آالف  يفعله  الذي  ما  والسؤال: 
سرا يف إربيل، و ملاذا مل يتدخلوا لوقف املذحبة 
طالت  اليت  والديين  العرقي  التطهري  وعمليات 
مئات اللوف من اإليزيديني واملسيحيني والشيعة 
يف املوصل وما حوهلا على أيدي "داعش"، وملاذا 
وعلى  عليها  يتفرجون  وظلوا  أصال،  مينعوها  مل 

انهيار اجليش العراقي بطريقة دراماتيكية!؟
) لدي معلومات تؤكد أن انهيار اجليش العراقي 
يف املوصل كان باالتفاق مع املخابرات المريكية 
اليت أوعزت للضباط العراقيني من عمالئها الذين 
من  هائلة  كميات  ويرتكوا  يهربوا  بأن  دربتهم، 
أسلحتهم وذخائرهم المريكية لكي تستولي عليها 
"داعش" وتنقلها إىل سوريا ! بتعبري آخر: تسليح 
الستكمال  مباشر  غري  بشكل  أمريكيا  "داعش" 

جرائمها على الراضي السورية!(

السؤال اآلخر: ملاذا تتصف اهلجمات المريكية 
على "داعش" باملزاح واللعب؟ هل سوى املعتوه 
من يصدق أن طائرات "إف 18" تأتي ـ كما قال 
الناطق باسم البنتاغون ـ لقصف "مربض مدفعية" 
تابع لـ"داعش" أو بضع سيارات تابعة هلا حتمل 
رشاشات، و ال حتتاج سوى إىل طائرات ورقية 

للقيام مبهامها!!؟

ما جيري يؤكد ما كنا نقوله منذ أكثر من عام ، 
وهو أن "داعش" صناعة أمريكية ـ تركية بامتياز، 
إىل  أقرب  ضربات  ببضع  اآلن  استهدافها  وإن 
حتذير  رسالة  سوى  ليس  و"النغنشة"  املزاح 

بعد قرابة 3 سنوات ، »نيويورك تاميز« تكشف 
أكذوبة االنسحاب األمريكي »الكامل« من العراق!؟

وحسب من مغبة جتاوز احلدود املتفق عليها فيما 
بني أطراف عصابة "البغدادي ـ أردوغان ـ أوباما 

ـ الربزاني".
و ما فرار البشمركة املذل واملهني من سنجار 
بأمر الربزاني، وامتناعها عن محاية الناس وتركهم 
من  جزء  "داعش"، سوى  لعصابات  سائغة  لقمة 
الذي  املسرحي  لالنهيار  املكّمل  عليه،  املتفق 
أصاب اجليش العراقي: إتاحة الفرصة لـ"داعش" 
كي متارس تطهري املنطقة عرقيا و طائفيا لصاحل 
إقامة دولة وهابية ما بني أنبار العراق والبادية 

السورية.

يكفي فقط أن تراقبوا تصرحيات الربزاني خالل 
اليام الثالثة الخرية، وكيف تبدلت وانقلبت رأسا 
أوباما عن قصف  قاله  على عقب، وقارنوها مبا 

"داعش"، لتكتشفوا املستور بأنفسكم!

عن  مؤخرا  تاميز"  "نيويورك  قالته  ما  هنا  راجع  ـ 
وجود آالف المريكيني يف إربيل:

/09 /08 /2014 /http://www.nytimes.com
world/middleeast/iraq.html

تسريبات  إنرتسيبت"  "ذي  موقع  كشف 
ُنسبت للموظف السابق يف وكالة المن القومي 
المريكية »إدوارد سنودن«، أن وكالة المن 
  MI6 القومي، وبالتعاون مع نظريتيها الربيطانية
ومعهد االستخبارات واملهمات اخلاصة "املوساد" 

مهدت لظهور"داعش" بشكل مسبق.
ونشر املوقع عن »سنودن« تسريبات تؤكد 
تعاون أجهزة خمابرات ثالث دول هي الواليات 
تنظيم  خللق  وإسرائيل،  وبريطانيا  املتحدة 
من  املتطرفني  استقطاب  على  قادر  إرهابي 
عملية  يف  واحد  مكان  يف  العامل  أحناء  مجيع 

يرمز هلا بـ"عش الدبابري".
المن  وكالة  من  مسربة  وثائق  وأظهرت 
القومي، أن الخرية قامت بتنفيذ خطة بريطانية 
قدمية تعرف بـ"عش الدبابري"، حلماية إسرائيل 
يتكون  إسالمية  شعاراته  دين  بإنشاء  تقضي 
من جمموعة من الحكام املتطرفة اليت ترفض 
أي فكر آخر أو منافس له وفقًا ملا أورد موقع 

"املواطن".

وحبسب وثائق »سنودن«، فإن احلل الوحيد 
عدو  خلق  يف  يكمن  العربية"  "الدولة  حلماية 
حنو  موجه  سالحه  لكن  حدودها،  من  قريب 

الدول اإلسالمية الرافضة لوجوده.

وكشفت تسريبات "ذي إنرتسيبت"، أن "أبا 
استمرت  مكثفة  لدورة  خضع  البغدادي"  بكر 
ملدة عام كامل، خضع فيها لتدريب عسكري 
إىل  باإلضافة  املوساد  عناصر يف  أيدي  على 
تلقيه دورات يف فن اخلطابة ودروسًا يف علم 

الالهوت.

هكذا تأسست داعش؟!
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"العض"  شهر  كان  املاضي  متوز  أن  يبدو 
مهاجم  قام  املونديال،  ففي  و"املعضوضني"، 
منتخب األوروغواي لويس سواريس وهو عضاض 
العبني  أعناق  أسنانه يف  غرس  أن  سبق  شهري 
مدافع  بعّض  املاضي،  يف  وذراعهم  كرويني 
كتفه،  يف  كيليين  جيورجيو  اإليطالي  املنتخب 

وهي حادثة شهرية طوى خربها العامل.

الكحول أفقدتها السيطرة على نفسها

تاله  أمريكية،  إعالم  وسائل  نشرته  الذي  خربها 
إحدى  لدى  شكوى  تقديم  وهو  أمس،  جديد 
أن"  أن  "سي  ضد  املتحدة  بالواليات  احملاكم 
واملراسلة اليت عّضت اثنني متعاقدين مع السفارة 
ذكر  ملا  طبقًا  العراقية،  العاصمة  يف  األمريكية 
املعضوضني  حمامي  وهو  جاروسالوبش،  ديفيد 
تراسي المار وتشارلز سيمونز ملوقع "ديلي نيوز" 

اإلخباري األمريكي.
ومع أن احملطة مل تعلق على الشكوى حتى اآلن، 
إال أن "ديلي نيوز" بثت رسالة إلكرتونية بعثتها 
داميون اىل السفارة يف اليوم التالي من العضات، 
وفيها اعتذرت عن تصرفها، وقالت: "كنت حتت 
كثري من الضغوط، ومرهقة ذلك اليوم، وأحتمل 
تورد يف  أن  دون  من  أفعالي"،  عن  املسؤولية 

اعتذارها املزيد من التربيرات.
وسائل  نشرته  فيما  التفاصيل،  بعض  وظهرت 
ولدت  اليت  املراسلة  أن  من  أمريكية،   إعالم 
الشخصني  عضت  سنة،   36 قبل  بوسطن  يف 
بفعل  نفسها  على  السيطرة  فقدانها  "إثر 
وقدمت  الحقا  األمر  تداركت  ثم  الكحول،  تأثري 
اعتذارها" للمعضوضني، وهما من املتعاقدين يف 
اجملال الطيب مع السفارة، لذلك فتحت اخلارجية 
األمريكية حتقيقا عن احلادث الذي تعرضا خالله 

لعضات متتالية من أسنانها.

مراسلة “سي أن أن” تعّض 
شخصني!

بشلل  املصابة  صديقتها  حتمل  صينية  فتاة 
إىل  أعوام،   3 ملدة  ا  يوميًّ ظهرها،  على  األطفال 

املدرسة. 

 وذكر موقع »أودييت سينرتال« أن فتاة تدعى 
هي كني جياو، تقيم يف مقاطعة هونان، حتمل 
إىل  يوميًا  األطفال  بشلل  املصابة  صديقتها 
املدرسة على ظهرها، ثم تعود بها من املدرسة 
إىل البيت، وكان هذا هو روتني حياة هذه الطفلة 

ملدة 3 أعوام كاملة.

وأوضح املوقع أن املسافة بني املدرسة والبيت 
تبلغ حوالي 4 أميال، أي أنها رحلة شاقة للغاية 
على طفلة يف مثل سنها، حتمل وزنًا على ظهرها. 
تعاطف  على  حصلت  »جياو«  إن  املوقع  وقال 
بأنها  ووصفوها  حكايتها،  عرفوا  ممن  العديد 

»أمجل تلميذة يف الصني«.

وأضاف املوقع أن املوضوع بدأ عندما كانت »جياو« 
التاسعة من عمرها، والحظت أن صديقتها،  يف 
ينج هيو، ال تستطيع الذهاب إىل املدرسة بسبب 
إصابتها مبرض شلل األطفال الذي أقعدها لفرتة 
طويلة، وال يوجد أحد من أفراد عائلتها يستطيع 
محلها، وهلذا قررت »جياو« محل صديقتها املعاقة 

كل يوم إىل املدرسة ملدة 3 أعوام كاملة.
بهذه  احملافظ  علم  عندما  أنه  املوقع  وتابع 
القصة قرر توفري كرسي متحّرك للفتاة املصابة 

باملرض.
وأشار املوقع إىل أن »جياو« كانت تستيقظ يف 
الـ6 مساء، وتنهي أعمال املنزل، ثم تذهب إىل 
ثم  املدرسة،  إىل  بها  وتذهب  صديقتها،  بيت 
حجرة  حيث  الثاني  الطابق  إىل  صديقتها  حتمل 

الدراسة.

طفلة صينية حتمل صديقتها املعاقة 
على ظهرها 4 أميال يوميًّا للمدرسة

عندما  والفزع  اهللع  من  حالة  أربعينية  أصاب 
باندالع حريق نشب  نومها وفوجئت  غرفة  دخلت 
على  موضوعة  مرآة  مواجهة  بسبب  سريرها  يف 

طاولة بغرفتها ألشعة الشمس مباشرة.

ويف التفاصيل كانت سوزان دافيس )49 عامًا( 
خرجت  وعندما  احلريق  نشوب  أثناء  محامًا  تأخذ 
قد  غرفتها  لتجد  فهرولت  دخان،  رائحة  اشتمت 
قدر  التدخل  فحاولت  النريان،  فيها  اشتعلت 
انتشاره  قبل  احلريق  على  للسيطرة  املستطاع 
سوانسي  مدينة  يف  الواقع  املنزل  باقي  يف 

الربيطانية.

وكانت دافيس تاركة مرآة قطرها 18 إنشًا، على 
طاولة بغرفتها يف مواجهة أشعة الشمس النافذة 
من شرفتها، السيما يف وقت تعاني فيه بريطانيا 
من موجة صيف حارة شديدة جدًا، حسبما ورد يف 

موقع "اكسربيس" الربيطاني.

وُتسدي دافيس نصيحة عامة بعدم ترك أغراض 
متتص أشعة الشمس مثل املرايا أو زخارف زجاجية 
أمام  وغريها،  وجموهرات  حلي  أو  كريستال  أو 
نافذة املنزل يف مواجهة مباشرة ألشعة الشمس 

يف عز الصيف احلار.

مرآة ُتشعل منزالً وحترقه

ايونينا، على بقية املشاركات يف  تفوقت يوليا 
 Queen Beauty( العامل"  مجال  "ملكة  مسابقة 
عاملية،  مسابقة  أنها  مع  الرمسية  غري   )World

وفازت بهذا اللقب.

 لقد تفوقت يوليا ايونينا، على بقية املشاركات 
 Queen Beauty(  "يف مسابقة "ملكة مجال العامل
عاملية،  مسابقة  أنها  مع  الرمسية  غري   )World

وفازت بهذا اللقب.

منظمو مسابقة

مسابقة  أن  إىل  الرابعة"  "السلطة  وتشري شركة 
"ملكة مجال العامل" اليت أجريت يف إكوادور خالل 
عطلة نهاية األسبوع املاضي ليست هلا أي عالقة 
لنشر  نظرا  لذلك  العامل".  مجال  "سيدة  مبسابقة 
ايونينا  يوليا  الروسية  فوز  خرب  االعالم  وسائل 
بلقب "سيدة مجال العامل"، فقد نشر إعالن باسم 
شركة "Mrs. World Inc." ورئيسها ديفيد مارميل 
بأن املسابقة اليت نظمت يف االكوادور ليست هلا 

أي عالقة مبسابقة "سيدة العامل" نهائيا.

أما يوليا ايونينا، فتقول، انها مل تكن على علم 
بهذا األمر، لذلك أرجو من كافة وسائل االعالم 

تسمييت مبلكة مجال العامل 2014.

كما تشري شركة "السلطة الرابعة" إىل أنها اجلهة 
الوحيدة يف روسيا، اليت حيق هلا إيفاد السيدات 
الروسيات إىل العرض النهائي للمسابقة املذكورة 
مع  املوقع  العقد  مبوجب   2006 عام  منذ  وذلك 

رئيس شركة "سيدة مجال العامل".

احلسناء الروسية إيونينا.. “سيدة مجال 
العامل” وليست “ملكة مجال العامل”

"ليتا" هي موديل لعرض فساتني الزفاف، تواجدت 
باملكسيك،  "تشيهواهوا"  يف  خمزن  نافذة  يف 
ولكنها يف الواقع ليست دمية بل جثة ابنة املالك 

السابق للمحل.

ظلت قصة "ليتا" حديث املدينة وشغلها الشاغل 
الزوار  من  الكثري  جتذب  وظلت  طويلة  لسنوات 
هلذا املكان، مبا يف ذلك الشخصيات اإلعالمية، 

من مجيع أحناء املكسيك.
بالصور أب يستخدم جثة إبنته كـ موديل يف حمل 

مالبسه
والواليات  اجلنوبية  أمريكا  من  الناس  بدأ  اآلن 
املتحدة وأوروبا أيًضا بزيارة تلك العروس اجلثة، 
للتحديق فيها بشدة يف حماولة معرفة إذا كانت 

حقيقية أم ال.

مت وضع "ليتا" يف نافذة املتجر للمرة األوىل يف 
25 مارس عام 1930، وهي ترتدى ثوب الزفاف 
ملوسم الربيع، وبدأ تأثري شكلها املثري للتساؤل 
يبعدو  أن  ميكنهم  مل  حبيث  سريًعا  الناس  على 
فمع  اجلديدة،  املوديل  هذه  عن  بعيًدا  أبصارهم 
احلقيقي،  والشعر  الواسعة،  الزجاجية  العيون 
وامحرار اجللد تبدو كفتاة حقيقية ولكن بعد وقت 
أدركوا أن عارضة األزياء تشبه ابنة صاحب املتجر 
طويال  وقًتا  الناس  يستفرق  فلم  كبري  حد  إىل 
حتى يعرفوا أنها جثة حمنطة البنة صاحب املتجر، 
اليت توفيت مؤخًرا يف يوم زفافها بعد تعرضها 

لعضات العنكبوت.

هذا األمر مل يلقى استحسان لدى كل السكان مما 
جعلهم يبدون استيائهم عن هذا التصرف املشني، 
وبالطبع وجود جثة يف تلك احلالة جيب أن يكون 

مصحوًبا باحلكايات املثرية للرعب أيضا.

ليال  رأوها  الذين  الناس  شهادات  بعض  جاءت 
أن عينيها تتحرك أحياًنا عندما تطيل النظر إليها، 
موجودة  غري  بأنها  فوجئوا  أخرين  أشخاص  وأن 
يف نفس مكانها اليت كانت تقف فيه يف اليوم 
نظراتها  بعض  أن  آخرون  اعتقد  بينما  السابق، 
احملل  أحناء  تتجول يف مجيع  وأنها  البشر  تسحر 

يف الليل.

األسبوع  يف  مرتني  "ليتا"  مالبس  تغيري  ويتم 
وراء الستائر املغلقة عن طريق العاملة "سونيا" 
وتقول: "كل مرة أذهب قرب ليتا وأمسك يديها 
وأعتقد  جًدا  واقعية  فيديها  بالعرق  يدى  متتلئ 

أنها حقيقية".

احملليني  السكان  معظم  اقتناع  من  الرغم  وعلى 
جيد،  بشكل  حمفوظة  جثة  أنها  "تشيهواهوا"  يف 
يكون  أن  ميكن  ال  أنه  توضح  تفسريات  هناك 
صحيًحا حيث سيكون من الصعب جًدا احلفاظ على 
الفرتة،  هذه  كل  طوال  اجليدة  احلالة  بهذه  جثة 
القصة األكثر رعًبا وغموًضا  "ليتا"  ولكن ستظل 

لدى كل الناس.

 أب يستخدم جثة إبنته كـ 
موديل يف حمل مالبسه

 أمريكي يوصي بكامل ثروته 
للقطط املشردة!!?

تلقت مؤسسة خريية تعتين باحليوانات يف أمريكا 
تربعًا غري متوفع بعدما ترك رجل مسن كامل ثروته 

للقطط املشردة.
الوحدة يف حياته وكانت كييت وهي   عانى من 
أفضل  تينيسي  بوالية  ناشفيل  يف  إنقاذ  قطة 

أصدقائه
وقرر جيمس بومار تالبوت )84 عامًا( والذي عرف 
ألف   160 مببلغ  يوصي  أن  للحيوانات،  حبه  عنه 
دوالر لصاحل مركز "ميرتو كونرتول" الذي يقدم 

الرعاية للحيوانات األليفة املشردة.
أن  الربيطانية،  مريور  دايلي  صحيفة  وذكرت 
تالبوت عانى من الوحدة يف حياته، وكانت كييت 
تينيسي  بوالية  ناشفيل  يف  إنقاذ  قطة  وهي 

أفضل أصدقائه.

 داخل أمريكي من مدينة بريمنغهام بوالية أالباما 
دواعي  فرضتها  ختان  عملية  إلجراء  مستشفى 

طبية، وافاق ليكتشف اختفاء عضوه التناسلي.

دعوى  حمور  املزعوم  الطيب  "اخلطأ"  وأصبح   
قضائية أقامها "املريض" ضد "مركز برينستون 

باتيست الطيب"

موكله  إن  غرافيس،  العائلة، جون  وقال حمامي 
مشاكل  من  يعاني  "أنه  مضيفا:  متاما"،  "منهار 
صحية أخرى وحتم  الوضع خضوعه للختان لتفادي 

إصابته بااللتهابات حمتملة."

قائال:  القضائية  الدعوى  إقامة  أسباب  وبرر 
"الوضع برمته مفجع جل ما تريد معرفته العائلة 
هو ملاذا؟" مت استئصال عضو املريض الذكري.

وردت هيئة سلطة "باتيست لألنظمة الصحية" على 
الدعوى،  ببيان تلقت CNN، جاء فيه: "نظرنا يف 
كافة  عن  الدفاع  ونعتزم  ضدنا  املقدمة  املزاعم 
التهم بقوة.. ويف هذه املرحلة ال ميكننا تقديم 
القضائية  للدعوى  نظرا  املعلومات  من  املزيد 

القائمة."

رفضت  احملكمة  أن  إىل  أخرية  تقارير  وأشارت 
دعوى املريض

أمريكي.. دخل املستشفى.. 
وخرج بدون عضوه الذكري!
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متضي  زفاف  ليلة  كل  أن  حقًا  هل   |  " الغربية  يف"اجملتمعات   
بالطريقة ذاتها؟ إذ ُتظهر اإلحصاءات أن بني 25 و52 يف املائة من 

األزواج ال ميارسون العالقة احلميمة يف هذه الليلة حتديدًا.

  إذًا، ماذا يفعل هؤالء بداًل من ذلك؟ يتأرجحون بغالبيتهم بني 
حاليت "اإلرهاق والسكر". وهنا، سبع حكايات حقيقية عن العرائس 

والعرسان وكيفية قضاء الليلة الكبرية.

متضية الليلة يف املستشفى بداًل من النوم معًا

تقول ربيكا، اليت تبلغ من العمر 39 عامًا: "يف حفل زواجنا، قرر 
زوجي أن نؤدي رقصة الدودة على حلبة الرقص. وبعد مرور 20 
دقيقة، قالت لي صديقيت أن زوجي ينزف حتى املوت، يف املطبخ 
تأدية  خالل  ذقنه  أصاب  قد  زوجي  وكان  الرئيسية.  قاعة  خارج 
الرقصة، ما أدى إىل إصابته جبرح عميق، وذهابه إىل املستشفى 

لتقطيب اجلرح."

حالة من السكر

من جهتها، أوضحت دامون واليت تبلغ من العمر 35 عامًا: "غرقت 
يف حالة من" السكر "يف حفل زفايف ما أدى إىل شعوري بنعاس 
وجع يف  أسوأ  من  وعانيت  عميق.  بنوم  غرقت  وتدرجييًا  شديد، 
الرأس يف اليوم التالي. وكان علي أن أصحو يف السادسة صباحًا 
كان  العسل.  لقضاء شهر  هاواي  إىل  الطائرة  على منت  ألسافر 

األمر رهيبًا."

عدم القدرة على التحدث بسبب التعب الشديد

وأشارت ليا واليت تبلغ من العمر 27 عاما إىل أنها كانت تتوقع 
أن تكون ليلة زفافها جمنونة، ومليئة بالشغف واحلب. وقالت ليا: 
"استحمينا مبياه دافئة، ولكن، مل أمتكن حتى من إجراء احلديث مع 
زوجي بعد ذلك. كل ما شعرت به هو التعب واجلوع. طلبنا البيتز، 
وغرقت بالنوم قبل أن أمتكن من إكمال وجبة طعامي. واضطررت 

إىل النوم لثالثة أيام متتالية، حتى استعدت عافييت."

ليلة زفاف تستحق أن تكتب برواية

أما أندرو والذي يبلغ من العمر 27 عامًا، فقال: "سألت أصدقائي 
أن يساعدوني يف ترتيب غرفة الزفاف يف الفندق حتى تصبح أكثر 
رومانسية كما يف األحالم. وعندما دخلنا أنا وزوجيت كانت هناك 
ورود منثورة على األرض، تؤدي إىل الثالجة والسرير. ويف الثالجة 
السرير  أما  بالشوكوال.  املغطاة  الفراولة  بعض  قد وضعت  كنت 
فكان مغطى بالورود أيضا، ومشوع من نوع "ليد." وأحبت زوجيت 
ذلك وأعربت عن شعورها بالدهشة، ألنها مل تكن تعتقد أنه كان 
لدي الوقت للقيام بذلك. ووصفت األمر بأنه أكثر ما قابلها يف 

حياتها من أمور رومانسية.

العزم على ممارسة العالقة احلميمة

عامًا:   26 العمر  من  تبلغ  واليت  جينا  أوضحت  اإلطار،  هذا  ويف 
ورغم  زفايف،  ليلة  ، يف  احلميمة  العالقة  مبمارسة  قرارًا  "اختذت 
أن حفلة الزفاف استمرت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، 
وشعرنا بالتعب الشديد، إال أننا متكنا من املمارسة ، كما قد يفعل 

أي ثنائي. 

استقبال زائر غري متوقع

األبشع  األمر  أن  عاما   26 العمر  من  تبلغ  واليت  لورين  واعتربت 
"دخلت  لورين:  وقالت  متوقع.  غري  لضيف  املفاجئ  الوصول  هو 
الغرفة.  باب  بفتح  الفندق  طاقم  أمرت  بعدما  الغرفة،  إىل  عميت 
ثم اصطحبت اثنني من األقرباء ليضعوا هدايا الزواج يف الغرفة، 
صرخنا عليهم أنا وزوجي جبنون حتى خيرجوا من الغرفة. أفسدوا 
علينا ليلتنا، إذ مل يعد لدينا مزاج للقيام بأي شيء رومانسي يف 

تلك الليلة."

تناول كمية كبرية من الكحول.. حتى البكاء

وقال مارك الذي يبلغ من العمر 31 عامًا: "نصحنا أصدقاؤنا بأهمية 
التمتع بوقتنا يف الليلة األهم يف حياتنا، خصوًصًا أنها ليست فقط 
املناسبة الوحيدة واألهم، بل أيضا تعترب كلفتها مرتفعة، لذا هذا 
ما فعلناه. ولكن زوجيت نسيت متام أن ترقص مع والدها يف حفلة 
نظمت  حيث  القاعة  بني  الطريق  احلافلة يف  ونامت يف  الزفاف، 
حفلة الزفاف وصواًل حتى الفندق. وبعدما مرت أيام عدة غرقت يف 

البكاء، ألنها مل تتذكر أي شيء حصل خالل حفلة الزفاف."

هل حقاً أن كل ليلة زفاف متضي 
بالطريقة ذاتها؟

فازت بريطانية من أصل هندي بلقب "أمجل حلية يف العامل" خالل 
معرض تصوير فوتوغرايف يف بريطانيا، احتفااًل مبرور 7 سنوات من 

منو حلية على وجهها بشكل فجائي.

فازت بريطانية من أصل هندي بلقب "أمجل حلية يف العامل" خالل 
معرض تصوير فوتوغرايف يف بريطانيا، احتفااًل مبرور 7 سنوات من 

منو حلية على وجهها بشكل فجائي.

وحبسب صحيفة دايلي ميل الربيطانية، منت حلية هارنام كور)23 
املبيض  مبتالزمة  إصابتها  نتيجة  عشر  السادسة  سن  منذ  عامًا( 
متعدد التكيسات املسبب لنمو الشعر الزائد، فتعرضت للكثري من 
الضغوطات النفسية واالجتماعية مما جعلها انطوائية وقلل ثقتها 

بنفسها.

وقررت هذه الفتاة من مدينة سالو مبقاطعة بريكشاير بربيطانيا حلق 
حليتها وتبييض وجهها إلخفاء الشعر، لكن عمدة قريتها املنتمية 
لديانة السيخ واليت حترم قص شعر اجلسم رفض عملية احللق، 
فأجربت على التعايش مع مرضها وكسر التقاليد االجتماعية النمطية 

حول حلية املرأة.

الوعي  زيادة  إىل  يهدف  الذي  املعرض  هذا  يف  فوزها  وشكل 
بسرطان اجللد، نقطة مفصلية يف حياتها ومكنها من تعزيز ثقتها 
بنفسها، كما يشكل رسالة قوية لكل من يعاني من عقدة بسبب 

عيب يف شكله اخلارجي.

بريطانية تفور بلقب “أمجل حلية 
يف العامل”!

غري  للبيض  أخرى  استعماالت 
للتعريف  استعدي    ، الطبخ 
عليها اآلن وستفاجئك بالتأكيد 

.

البيض مستحضر جتميل طبيعي 
للشعر

شعرك  أن  مؤخًرا  شعرت  إذا 
بات باهًتا، ال تقلقي أبًدا! فأنت 

استخدمي  بل  ملعاجلته،  طائلة  أموال  دفع  إىل  قّط  تضطري  لن 
البيض عوًضا عن ذلك!

فالبيض غيّن بالربوتينات املشابهة جًدا لتلك املوجودة يف شعرك. 
إنه يشكل قناًعا منعًما ومقّوًيا للشعر. ومن أجل حتضري هذا القناع، 
قومي خبفق بيضة )أو صفار بيضتني إذا كان شعرك ناشًفا جدًا( 
مع القليل من زيت الزيتون، وضعيها على شعرك. وإذا أزعجتك 
من  قطرات  بعض  أضيفي  منها،  التخّلص  وأردت  البيض  رائحة 
زيت عطري. اتركي القناع على شعرك ملّدة 20 دقيقة، ثّم اغسليه 

باملاء الدافئ.

البيض عالج للبشرة

مقاومة  على  يعمل  للوجه  منّظف  لتحضري  البيض  زالل  استعمل 
عالمات الشيخوخة وتلطيف البشرة. اخفقي زالل البيض مع القليل 
من املاء، واغسلي وجهك به. ستالحظني بعدئٍذ تقّلص أالنتفاخات 

وتضّيق املسام.

إن صفار البيض غيّن جًدا بالفيتامني A، املكّون األساسي الذي 
خبفق  قومي  سابًقا،  فعلت  وكما  البشرة.  ترطيب  على  يساعد 

الصفار مع القليل من املاء، واغسل وجهك به.

البيض غراء عجيب

إذا نفد الغراء لديك وأنت تريدين لصق ورق أو كرتون فال تقلق 
أبًدا! توجهي إىل الرباد واحضري بيضة!

ا عندما جيّف، وميكن أن يكون بدياًل  البيض دبقًا جدًّ يصبح زالل 
للغراء املستخدم يف لصق الورق أو الكرتون.

البيض غذاء ممّيز للنباتات

اليّت  املياه  من  تتخّلص  ال  انتظر!  اآلن؟  مسلوقة  بيضة  أتتناول 
استخدمتها للتو لسلق البيضة!

حيتوي قشر البيض على نسبة عالية من الكلسيوم الذي يساعد 
على منّو النباتات. لذا، اترك املياه اليّت استخدمتها لسلق البيض 
تربد وِاْسِق بها النباتات، وال سيما الطماطم، والباذجنان، والفلفل 
وغريها من اخلضار الباذجنانّية. استخدم قشر البيض أيضًا كسماد 

عضوي للنبتات.

البيض كأداة إسعاف أولي

باألواني  أصابعكم  حترقون  ولكنكم  الطبخ  عّشاق  من  كنتم  إذا 
أبًدا  تقلقوا  ال  احلاّدة،  بالسكاكني  أنفسكم  جترحون  أو  الساخنة 

وإليكم احلّل!

استخدموا ذلك الغشاء الرقيق املوجود بني زالل البيضة املسلوقة 
النزيف  وقشرتها كضمادة تعمل من خالل الضغط عليها إليقاف 
وإخفاء أي ندبة عن اجللد، أو انزعوا القشرة عن البيضة املسلوقة 

للتّو وافركوها على الكدمة اليت قد أصبتم بها.

البيض منّظف فّعال للجلود

أتتذكرون فوائد البيض على بشرتكم؟ البيض منظف فّعال للجلود 
أيضًا.

إن قوام زالل البيض الكثيف واللزج يزيل األوساخ بسهولة عن 
أحذيتكم، أو حقائبكم، أو حمفظتكم اجللدّية. لذا افركوا الزالل برفق 
سيشكل  مبللة.  بفوطة  بواسطة  امسحوه  ثّم  املّتسخ،  اجللد  على 

البيض طبقة واقية للجلد وجتعله يلمع.

 استخدامات مدهشة للبيض...غري 
االكل؟

 تقنية جديدة تتيح شحن األجهزة 
اإللكرتونية عن بعد

قد يتمكن مستخدمو اهلواتف الذكية واحلواسب 
اللوحية واألجهزة اإللكرتونية األخرى قريًبا من 
شحن أجهزتهم السلكًيا عن ُبعد، بفضل تقنية 
جديدة ُتدعى »يو بيم« uBeam من تطوير شركة 

أمريكية ناشئة بنفس االسم.
وتستخدم »يو بيم« املوجات فوق الصوتية لبث الطاقة عرب اهلواء، 
حيث تتألف من قاعدة شحن ُمتصلة بالكهرباء، تقوم بتحويل الطاقة 
الكهربائية إىل موجات فوق صوتية تقوم ببثها يف الغرفة، ومن 
املوجات  هذه  خاص  مُبستقِبل  املزّود  اهلاتف  يستقبل  أخرى  جهة 

وحيّوهلا مرة أخرى إىل طاقة ُتغذي بطارية اهلاتف.
تقنية جديدة تتيح شحن األجهزة اإللكرتونية عن بعد

وتتيح هذه التقنية للُمستخدم شحن أجهزته مبجرد وجوده يف نفس 
الغرفة اليت توجد فيها قاعدة الشحن.

وحبسب الشركة فإن اعتماد التقنية على املوجات الصوتية عالية 
الرتدد جيعل مرور هذه املوجات عرب اجلدران أمًرا غري ممكن، هلذا 
بأكمله،  بيت  لتغطية  الشحن  قاعدة  بث  مدى  يصل  أن  مُيكن  ال 
لكن قاعدة شحن واحدة ستكون كافية لتغطية غرفة كاملة وشحن 

األجهزة يف أي مكان داخل الغرفة.

وقد قامت بتطوير التقنية »مريديث بريي«، ريادية أعمال تبلغ من 
العمر 25 عاًما، وقد بدأت بتطوير التقنية عندما كانت طالبة يف 

جامعة بنسيلفينيا األمريكية.
فإن  اإللكرتوني،  »إجنادجت«  ملوقع  »بريي«  قالت  ما  وحبسب 
استعداًدا  التقنية،  أول منوذج جترييب من  بتطوير  شركتها قامت 

لطرحها خالل املستقبل القريب بشكل جتاري للُمستهلكني.

ُيذكر بأن شركة »يو بيم« قد حصلت على متويل من ُمستثمرين 
عدة من بينهم »ماريسا ماير« املديرة التنفيذية لياهو.



دعوات  تزداد   
سنويا  البيئة  خرباء 
بتقليص  مطالبة 
غازات  كمية 
احلراري  االحنباس 
نتيجة  املتحررة 
االنساني،  النشاط 
السبب  تعترب  اليت 
يف  الرئيسي 
التغريات املناخية.

فمثال يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية واملؤسسات الصناعية 
حيث حترق كميات كبرية من الوقود الطبيعي ميكن وضع مواد مازة 
األساسية  املواد  إحدى  الذي يعترب  الكربون،  أوكسيد  ثاني  لغاز 

املسببة لظاهرة االحنباس احلراري.

الكيميائية  للجمعية   248 الـ  املؤمتر  يف  بريطانيون  علماء  عرض 
األمريكية "بوليمري" مبسامات صغرية جدا تشبه اسفنجة مصنوعة 
من بالستيك خاص، ميكنها إضافة اىل معاجلة الغازات املتحررة عن 
النشاط الصناعي، أن تسمح خالل فرتة قصرية باستخدام مصادر 

جديدة للطاقة مثل اهليدروجني.

الكربون يف  امتزاز غاز ثاني اوكسيد  تتمكن املادة اجلديدة من 
قليال.  تنتفخ  حيث  اجلزيئات،  بني  املوجودة  الدقيقة  املسامات 
ولكن بعد اخنفاض الضغط املسلط على املادة يتحرر الغاز ثانية، 
وتعود املادة اىل حجمها األصلي. أي ميكن استخدام هذه اخلاصية 

يف مجع غاز ثاني اوكسيد الكربون ومن ثم معاجلته.

اندريو كوبر من جامعة ليفربول، "النقطة األساسية  العامل  يقول 
هنا هي ان البوليمري مستقر ورخيص وميتز جيدا غاز ثاني اوكسيد 
العملية. وسوف تسمح  الظروف  الكربون ويصلح لالستخدام يف 
الوقود من  تكنولوجيا حرق  املادة يف املستقبل يف تطوير  هذه 

دون انبعاثات ضارة".
كما أن من اخلواص املهمة هلذه املادة، انها ال تلتقط خبار املاء، 
مسألة  وهذه  املازة،  املواد  من  العديد  فعالية  من  يقلل  الذي 

اجيابية جدا.
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العثور على حياة يف النفط

 اكتشف العلماء نوع من البكرتيا تعيش يف قطرات املاء الصغرية 
املوجودة مع النفط.

كان العلماء األملان يعملون على سواحل جزيرة ترينيناد يف البحر 
الكارييب يف اضخم مكمن لألسفلت السائل النقي يف العامل، حيث 

يرتفع اىل سطح األرض وهناك جيمد مكونا قشرة صلبة.

على الرغم من االعتقاد السائد من ان حتلل النفط تسببه كائنات 
ال هوائية " anaerobic microorganisms " فقط عند حدود متاس 
النفط واملاء، إال ان الباحثني اكتشفوا يف االسفلت قطرات مائية 
صغرية جدا )1-3 ميكرولرت( شديدة امللوحة تشري اىل تكونها يف 
جوف األرض. عثر داخل هذه القطرات املائية على بكرتيا تعمل 

على شطر النفط.
نشاط هذه البكرتيا يغري الرتكيب الكيميائي للنفط مما يؤدي اىل 
تكون القار. ورغم ان هذا يضر بنوعية النفط، إال انه ميكن ان 
يكون مفيد جدا لتنقية املياه اجلوفية. هذه الكائنات احلية تشعر 
على  العلماء  يبحث  لذلك سوف  السامة،  النفط  بيئة  بالراحة يف 

طرق جديدة للتخلص من امللوثات.

مادة جديدة متتص غازات االحنباس 
احلراري

ابتكار تقنية جديدة مضادة للجاذبية 
ميكنها عكس اجتاه سيالن املاء حنو األعلى

وسيلة  العلماء  وجد   
اجلاذبية  لتحدي  جديدة 
تتدفق  املياه  جتعل 
أعلى،  إىل  أسفل  من 
التقنية  هذه  وتعمل 
بها  مادة  باستخدام 
الشعريات  من  آالف 
الصغرية  املعدنية 

تتحرك استجابة للمجال املغناطيسي.

وعندما يغري الباحثون اجتاه اجملال املغناطيسي، تغري الشعريات 
املعدنية متناهية الصغر اجتاهها، ما جيرب السوائل وحتى الضوء 

على التحرك طبقا الجتاه هذه الشعريات.

 )MIT( ويأمل العلماء يف معهد ماساتشوستس بالواليات املتحدة
اجلديدة خللق  املادة  أن تستخدم  تطوير حبوثهم حبيث ميكن  يف 

نوافذ مقاومة لتوهج أشعة الشمس ومالبس مقاومة لألمطار.

الشعريات الدقيقة داخل املادة اجلديدة مصنوعة من النيكل، يبلغ 
طول الواحدة منها حوالي 70 ميكرون وعرضها 25 ميكرون، وهو 

ما ميثل حنو ُربع قطر شعر اإلنسان.

من  شفاف  مرن  غالف  داخل  جتميعها  يتم  الدقيقة  الشعريات 
السيليكون.

ويقول الباحثون أن العمل الذي يقومون به من املمكن أن يؤدي 
لتوهج  مقاومة  ومواد  للماء،  مقاومة  مواد  إىل صنع  النهاية  يف 
اجلديدة،  باملادة  السيارات  وزجاج  النوافذ  تغطية  مع  الشمس، 
بأجهزة حتتوي  القريب ميكن تزويد املختربات  وأيضا على املدى 
على رقاقات متناهية الصغر من املادة اجلديدة لتوجيه تدفق اخلاليا 
واملواد البيولوجية األخرى خالل قنوات متناهية الدقة، حبيث ميكن 
التحكم يف اجتاه تدفق السوائل بتغيري اجتاه اجملال املغناطيسي.

ومن حيث املبدأ يقول العلماء أنه ميكن تصميم جماالت مغناطيسية 
أكثر تعقيدا خللق أمناط معقدة من حركة السوائل.

وفاة روبن ويليامز »منتحرا« عن 
عمر يناهز الـ63

االمريكي  املمثل  وفاة  األمريكية  اإلعالم  وسائل  أعلنت   
الشهري روبن ويليامز عن عمر ناهز الـ 63، وأشارت تقارير 
صحفية أولية اىل أن سبب الوفاة هو إقدام ويليامز على 

اإلنتحار.

ومت العثور على املمثل فاقدا للوعي وال يتنفس يف منزله 
بكاليفورنيا، وفقا ملكتب مقاطعة مارين شريف.

بسبب  لالنتحار  نتيجة  متت  قد  وفاته  أن  يف  ويشتبه 
االختناق. وقال املتحدث بامسه انه كان يعاني من اكتئاب 

حاد مؤخرا.

بعدما  التصوير،  عن   2006 عام  توقف  "ويليامز"  أن  يذكر 
للعالج منها.  إدمان وخيضع  أنه يعاني من مشكالت  أعلن 
وفاز جبائزة األوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره يف 

فيلم "جود ويل هانتينج" عام 1998.

ما يقرب من 5 ماليني بريطاني 
»ليس لديهم أصدقاء حقيقيون«

 الوحدة تنتشر يف بريطانيا وفقا ألحدث البحوث اليت أظهرت أن 
4.7 مليون شخص ليس لديهم أصدقاء مقربون، وأقل من %25 
يشعرون باالنتماء للمجتمع، وان واحدا من كل 10 ليست لديه أي 

عالقة جبريانه.

 YouGov النتائج ظهرت طبقا لالستطالع الذي قامت به مؤسسة
حتت عنوان The Way We Are Now 2014، والذي مشل أكثر من 
5000 شخص يف مجيع أحناء اململكة املتحدة، ويعطي نظرة ثاقبة 

للجوانب احلميمية من حياة الناس الشخصية داخل بريطانيا.

البحث يشري إىل وجود عدد كبري من الربيطانيني يعيشون دون 
أحد  يكون  وقد  بهم،  الوثوق  ميكنهم  الذين  األصدقاء  محيمية 
أسباب هذا االجتاه أن الناس يتفرق مشلها مع كرب السن وتداخل 
املسؤوليات يف مجيع أحناء البالد، وبالتالي ال يعيشون بالقرب من 

األصدقاء الذين نشأوا معهم.

ويقول املتخصصون املشرفون على البحوث: "العالقات اإلنسانية 
هي القواعد اليت متكننا يف كثري من األحيان من جتاوز األوقات 
السيئة وقضاء األوقات املمتعة اجليدة، ومن املقلق أن نرى ُأناسا 
على  التغلب  إليه يف  اللجوء  ميكنهم  أحد  يوجد  ال  بأنه  يشعرون 
حتديات احلياة. حنن نعرف أن العالقات القوية أساسية يف حياة 
األفراد واجملتمعات ككل، لذلك فإن االستثمار يف هذا األمر بالغ 

األهمية ".

مباشرة  صلة  وجود  كذلك  البحوث  أظهرت  نفسه،  الوقت  يف 
غالبية  أن  وجدت  حيث  ورفاهيتهم،  الناس  عالقات  نوعية  بني 
األزواج الذين شاركوا يف االستطالع كانت لديهم عالقات جيدة 
مع أزواجهم، إال أن العالقات داخل إطار الزواج فقط ال تضمن 

الشعور بالسعادة وحتقيق الذات بالكامل.

أما الذين كانت لديهم عالقات يف املتوسط   سيئة أو سيئة جدا 
بأزواجهم، فكانوا أسوأ حاال من املتزوجني أو من الذين مل يتزوجوا 

بعد، ويبني ذلك أن نوعية العالقة تؤثر على مستوى الرفاهية.

معلمة تأتي لعملها شبه عارية
شرطة  ألقت 
ية  ال و
ما  هو كال و أ
يكية  مر أل ا
على  القبض 
جاءت  معلمة 
يومها  يف 
الدراسي األول 
املدرسة  إىل 

شبه عارية، ويف حالة سكر شديد.

وكان مدير املدرسة اتصل بشرطة مدينة واجنر إلبالغهم أن لوري 
أنها ال  إىل  إضافة  الكحول،  رائحة  منها  تفوح  عاما   49 آن هيل 

ترتدي النصف السفلي من مالبسها.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" احمللية إن اثنني من املعلمني وجدوا 
آن هيل مستلقية يف أحد الصفوف الفارغة، وبينما وصلت الشرطة 
متكن أحد املعلمني من العثور على بنطلون إلنقاذها "من املوقف 

احملرج ، الذي وضعت نفسها فيه".

ووجهت الشرطة إليها تهمة "خدش احلياء"، والقيادة حتت تأثري 
املشروبات الروحية، ومت احتجازها لليلة كاملة يف مركز الشرطة، 

قبل أن يتم اإلفراج عنها مقابل كفالة.
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عقده  صحايف  مؤمتر  يف  شعيب،  أمحد  االكراء  وجباة  واملياومني 
حاليا  تتوىل  اخلدمات  مقدمي  شركات  ان  املعتصمون،  املياومون 
وبشكل موقت مهام التوزيع وستكون حباجة اىل املوظفني املياومني 
عند انتهاء عقدها. وطالب جملس اخلدمة املدنية بإبعاد مباراة التثبيت 
عن احملسوبيات السياسية، معتربا ان املطلوب تركيع الرافضني جلر 

املؤسسة اىل املزيد من االنهيار والكلفة يدفعها املواطن.
وسأل: ماذا يعين االبقاء على ادارة تسببت بكل هذا االنهيار للقطاع 
ملدة تزيد عن 15 عاما. نريد جوابا من السياسيني واملسؤولني، فهل 
هذا يعين تكريس منطق الفشل وتعميم الفوضى وراء كل تلك العقود 
املشبوهة. وقال: ملاذا مل يطبق القانون رقم 181 القاضي بتعيني 
جملس ادارة جديد خالل فرتة شهرين من سنة 2011، مستغربا ان 
يكافأ اجمللس واالدارة على ما فعلوه يف القطاع. وأكد اننا معتصمون 

منذ 5 ايام وال وجود لتكسري او ضرب او تلحيم.
وتساءل: ملاذا مل يلتزم املدير العام بالدراسة اليت قدمها له رؤساء 
الدوائر يف املناطق اللبنانية كافة واليت جتاوزت 1600 مركز شاغر. 
نرفض قوله ان جملس االدارة كله اجتمع، هذا غري صحيح، فهناك 

مدراء مل حيضروا هذه املهزلة.
وسأل: منذ متى جيري التقنني يف لبنان، هل منذ بدء اضرابنا، كل 
العامل يعرف الوضع املزري لقطاع الكهرباء والكل يدرك ان ما وصل 

اليه قطاع الكهرباء هدفه ختصيص القطاع.
وقال: اذا كان اعتصامنا ومتسكنا مبستقبلنا واملنا بلقمة العيش جرما، 
فلتتحرك كل النيابات واملؤسسات االمنية للقبض علينا ووضعنا يف 
السجن، متسائال ملاذا ال تتحرك القوى االمنية بوجه اهلدر والسرقة 

والتحايل على هذه القطاع.
من جهته، اكد رئيس اللجنة لبنان خمول ان هناك 25% من التعديات 
على شبكة الكهرباء، وقال: من اختشوا ماتوا، ونقول ملدير الشركة 
ان عليه ان يربر اهلدر ال ان يشكو منه، داعيا االجهزة الرقابية اىل 

مراقبة اهلدر واطالع الشعب اللبناني عن فحوى عملها.
وأكد ان القضاء هو الفيصل وهو سيحكم اذا كان ما نقوله صحيحا 
او جتنيا، وحنن سنقبل حكمه. وسأل: ما اجلدوى من استقدام شركة 
جديدة لرتاقب الشركات االخرى؟ وليشرح لنا املدير العام كيف يدفع 

الفواتري للشركات من دون فواتري استالم.
خواتيمها  حتى  احلملة  متابعة  من  مينعنا  لن  بالقضاء  تهديدنا  وقال: 

السعيدة.
بيان املياومني

وصدر عن جلنة العمال املياومني وجباة االكراء يف مؤسسة كهرباء 
يف  االكراء  وجباة  املياومني  العمال  جلنة  يهم  االتي:  البيان  لبنان 
مؤسسة كهرباء لبنان ان توضح ان مفهوم الشغور للوظيفة باملعنى 
القانوني مرتبط بأن تكون الوظيفة ملحوظة يف املالك وغري مشغولة 
باالصالة بشكل نظامي ووفقا لالصول، وبالتالي فأن الوظائف الشاغرة 
يف مديرييت التوزيع يف بريوت وجبل لبنان واملناطق ال ميكن اعتبارها 
مشغولة بوجود شركات مقدمي اخلدمات، وهي سوف تبقى شاغرة بعد 
انتهاء مدة عقود الشركات املذكورة، ويقتضي عدم اضاعة فرصة 
ملئها حبيث تكون من بني الوظائف اليت جتري املباراة عليها، ويف 
حال رأت مؤسسة كهرباء لبنان تأخريها فال جيوز ان يتنافس شاغلوها 
على غريها من الوظائف واال تكون املباراة خمالفة ملقتضيات القانون 

رقم 287 تاريخ 2014/4/30، بعدم حتقيق الغاية املقصود منه.
اضاف البيان: ان شركات مقدمي اخلدمات تتوىل حاليا وحتى انتهاء 
التوزيع يف  مهام   2016 نيسان  خالل شهر  االساسية  عقودها  مدة 
بريوت وجبل لبنان واملناطق، ويفرتض ان تتوزع هذه املراكز على 
ملء  اىل  حكما  حتتاج  حيث  لديها،  املعنية  واملديريات  املؤسسة 
اعطاء  املنطقي  ومن  املذكورة،  املديريات  يف  الشاغرة  الوظائف 
الفرصة لشاغلي هذه املهام واالعمال، اي امليامون واجلباة من الذين 
حفظ  ذلك  ويف  اخلدمات،  مقدمي  شركات  لدى  يعملون  حاليا  هم 
ملصلحة املؤسسة باالنتفاع من مهاراتهم وخرباتهم من قبل مصلحة 
العاملني املعنيني، فاملخاطر اليت سوف تواجهها املؤسسة خالل فرتة 
املرتبة عنها سوف  والتكلفة  والتدريس عن مستخدمني جدد  البحث 
تكون اجلر من اخلسارة الفردية اليت ميكن ان ترتتب عن فقدان احد 

املياومني عمله.
وتابع: نتمنى على القيمني يف جملس اخلدمة ان مواد االمتحانات ال 
تكون تعجيزية، وبابعاد السياسة عن املباراة. ونعرب عن ثقتنا مبؤسسة 
جملس اخلدمة املدنية، ونأمل منه العمل على تصويب االجتاهات اخلاطئة 

للمؤسسة ملا فيه مصلحة تنفيذ القانون والغاية االساسية منه.
ونتساءل ماذا يعين االبقاء على ادارة سببت كل هذا االنهيار للقطاع 
الغش  تكريس  يعين  هذا  فهل  سنة،  عشرة  مخس  عن  تزيد  ملدة 
وتعميم الفوضى، وتشريع االستغالل من وراء كل تلك العقود اليت 
العام وتدمريه، من املسؤول  القطاع  احلت للقطاع اخلاص اغتصاب 
سنة  عشرة  منذ مخس  جره  ما  كل  عن  املسؤول  هذا  ومن حياسب 
وحتى اليوم. فاملطلوب تركيع الرافضني جلر املؤسسة حنو املزيد من 

االنهيار والفشل واهلدر.
وختم البيان: يف ظل هذا الوضع االقتصادي املرتدي، فقط لتغطية 
ذلك  من  االخطر  بل  الناس،  حساب  على  هدرهم  وتغطية  فشلهم 
يتباحثون يف قضية تكليف شركة استشارية جديدة الستالم االشغال، 
حبجة ان الدوائر غري جاهزة لالستالم، علما ان هناك شركة مستشارين 
منذ بداية املشروع ثبت فشلها وعجزها وعدم كفاءتها يف هذا اجملال، 
متسائلني ملاذا ال يطبق قانون رقم 181 والذي ينص على تعيني 

جملس ادارة جديد لكهرباء لبنان يف مهلة اقصاها الشهران؟.

احلكومة تلجأ اىل ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اخلطوة نظرا اىل عدم امكان تعيني سفري جديد يف ظل الفراغ الرئاسي 
القائم كما يف ظل اصرار اململكة على مواكبة التطورات اللبنانية يف 
هذه الظروف الدقيقة اليت جيتازها لبنان وخصوصًا من حيث السعي 

اىل امتام االنتخابات الرئاسية يف اسرع وقت.
واذا كان النائب ميشال املر قد صرح أمس االول بأن »ايلول طرفه 
السعودي  الدعم  ان  مصادر سياسية  اعتربت  فقد  مبلول«،  بالشيت 
للبنان وعودة الرئيس سعد احلريري ثم سفره الجراء مشاورات تشكل 

مؤشرا ملسعى جدي يف هذا اجملال.
مجلس الوزراء

يف غضون ذلك متكن جملس الوزراء أمس االول من ختطي كل املعوقات 
وجنح يف عقد جلسة ماراتونية امتدت سبع ساعات، واختذ سلسلة من 
القرارات اليت تضع حدا لعدد من امللفات الشائكة املطروحة، فقبل 
اهلبة السعودية وكلف وزير الرتبية إصدار االفادات السبت )اليوم(، 
التقاعد  ملعاشات  سلفة  اقر  كما  سلفة،  االسكان  مؤسسة  وأعطى 

وأفرج عن املنح املدرسية.
واستمرت مشكلة الرواتب الشهرية للقطاع العام اليت مل يتم التفاهم 
عليها منذ الشهر املاضي ودفعت، لشهر متوز من احتياط املوازنة، 
االحتياطات  سحب  وان  ايلول،  لشهر  كاف  احتياط  ال  ان  وعلم 
املخصصة للوزارات شكل عائقا امام تنفيذ املشاريع ومجدها، وان 
تأجيل  اىل  اشارة  »للرتيث« يف  بعبارة  تذيل  امللفات صارت  أكثر 
دفع االستحقاقات مما ينذر ببدء تلقي الوزارات املعنية اعرتاضات من 

املتعهدين لعدم التأخر يف مواعيد االيفاء.
وعلم ان الرئيس متام سالم طرح يف آخر اجللسة موضوع اهلبة العينية 
امريكي لتسليح  مليار دوالر  مبلغ  السعودية مبا يعادل  املقدمة من 
وأمن  العام  واألمن  الداخلي  األمن  وقوى  اللبناني  اجليش  وجتهيز 
الدولة. وطلب موافقة اجمللس عليها. وخالل النقاش جرى استيضاح 
ما اذا كانت اهلبة مالية فعندئذ تسلك مسارا داخل املوازنة، أما اذا 
العامة.  املوازنة  اىل  مباشرة  تصل  وال  خيتلف  فاالمر  عينية  كانت 
فحسم الرئيس سالم النقاش بقوله ان اهلبة عينية وكلفت السعودية 
الرئيس احلريري ادارتها. وفهم ان نصف قيمة اهلبة ستعطى للجيش 
االبرز  احلصة  تكون  ان  على  االمنية  للقوى  سيعطى  االخر  والنصف 
لقوى االمن الداخلي ثم االمن العام ثم أمن الدولة. وقد يذهب بعض 
املساعدات اىل أجهزة وزارة العدل املكلفة مكافحة االرهاب. وعلى 
هامش هبة املليار طرح وزراء ما يرتدد عن مسسرات عطلت تنفيذ هبة 
الثالثة مليارات اليت قدمتها السعودية عرب فرنسا، فكان اجلواب ان 

االمر يتعدى السمسرات من دون االفصاح عن التفاصيل.
ويف مستهل اجللسة أثار الرئيس سالم موضوع عرسال فشدد على ان 
احلكومة ستلجأ اىل اجراءات مهمة لتحرير الرهائن. وطلب من الوزراء 
ابقاء بعض التفاصيل طّي الكتمان خلصوصيتها العسكرية. وفيما بدا 
واضحا ان وضع عرسال يتمّيز باهلدوء حاليا فان االستقرار مرهون 
بانسحاب املسلحني من املنطقة احلدودية وحترير الرهائن. وبدا ان 
الوضع غري مريح ويدعو اىل القلق لعدم وضوح املفاوضات الطالق 
اخلاطفني  املؤثرة على  اخلاطفة واجلهة  ان اجلهة  الرهائن خصوصًا، 
أن  من  هو  الكبري  التخوف  فإن  لذا  معاملهم.  تتضح  مل  والوسطاء 
يستغرق انهاء مسألة حترير الرهائن وقتًا طويال. وخالل املناقشات 
احلاضنة  البيئة  يشكلون  السوريني  الالجئني  ان  اىل  التنبيه  جرى 
املفوضية  من  لبنان  يطلب  ان  تقرر  ذلك  موازاة  ويف  للمسلحني. 
العراقيني أسوة  بالالجئني  ان تهتم  السامية لالمم املتحدة لالجئني 

بالالجئني السوريني.

قروض ميسرة مؤجلة
ويف جملس النواب، بعدما أقرت جلنة املال واملوازنة النيابية أمس 
االول ثالثة مشاريع لقبول قروض ميسرة، أعلن رئيسها النائب ابرهيم 
كنعان ان »هناك مشاريع كثرية موجودة وتأخر إقرارها وإجنازها من 
اتفاقات وقروض مدعومة وميسرة موقعة مع لبنان من عامي 2011 
و2012 وهناك انذارات يتلقاها لبنان من الدول املعنية ومن مصادر 
التمويل وتهدد بإلغاء هذه القروض امليسرة املدعومة ملصلحة لبنان 

وخزينته. لذلك، على كل نائب أن يتحمل مسؤوليته«.
أمام  املال يساعد  اقرار هذه املشاريع يف جلنة  ان  وأوضح كنعان 
اجلهات املمولة ورمبا أفاد يف عدم إلغاء القروض أو يف اعطاء لبنان 
مهلة اضافية لقبوهلا والبدء بصرفها«. وأشار اىل ان مثة 21 مشروعا 

تعمل جلنة املال على درسها واقرارها، وأمل يف اجنازها يف شهر.
اجليش

وفيما تستمر املفاوضات لتوفري السالح للجيش والقوى االمنية، علم 
ان ال سبب لوجستيًا لتأخري تسليح اجليش مبوجب االتفاق السعودي - 
الفرنسي، اذ ان قيادة اجليش زودت اجلانب الفرنسي الئحة حباجاتها 
قبل أشهر، ومل تتأخر يف هذا الطلب. وقد اطلع قائد اجليش العماد 
جان قهوجي رئيس جملس النواب نبيه بري أمس االول على اجواء 
قادة  مع  اجليش  تفاوض  عدم  لربي  قهوجي  وأكد  عرسال  معركة 
املسلحني السوريني الذين كانوا وراء خطف العسكريني املفقودين. 
قائد  من  موعدًا  طلبت  املسلمني«  العلماء  »هيئة  قيادة  ان  وعلم 

اجليش ومل يبت االخري هذا املوضوع بعد.
وتطرق رئيس اجمللس وقائد اجليش اىل هبة الثالثة مليارات دوالر 
طرف  من  احلاصل  »والبطء  السعودية  العربية  اململكة  من  املقدمة 

الفرنسيني حيال هذه اهلبة«.

الرئيس سالم »أن  أبلغ السفري االمريكي ديفيد هيل  يف املقابل، 
الواليات املتحدة ستقدم قريبًا ذخرية اضافية وعتادًا لعمليات اجليش 
القتالية اهلجومية منها والدفاعية. وهذا سيعزز قدرة اجليش على تأمني 
املتطرفة  اجلماعات  وحماربة  لبنان،  الناس يف  ومحاية  لبنان،  حدود 
العنيفة. وسوف تبدأ املساعدات العسكرية األمريكية بالوصول خالل 

األسابيع املقبلة، وتستمر خالل األشهر املقبلة«.
بعلبك« يف  وقد أوقفت شعبة املعلومات مشغل موقع »احرار السنة – 

منطقة بعلبك ويدعى ح. ش.ح )لبناني( واعرتف بتشغيله املوقع.

املالكي اعلن تنحيه ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تهدد العراق والدول اجملاورة.
»الدعوة  حزب  أعضاء  حوله  ومن  خطابه  وجه  الذي  املالكي،  وحذر 
يشكله  كبري  »إرهابي«  خطر  من  العبادي،  ميينه  واىل  االسالمية« 
ولتسهيل  اليوم  امامكم  »أعلن  وقال:  اإلسالمية«.  »الدولة  تنظيم 
ترشيحي  سحب  اجلديدة  احلكومة  ولتشكيل  السياسية  العملية  سري 
لصاحل االخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يرتتب على ذلك حفاظا 
على املصاحل العليا للبالد«. واكد ان »التشبث باحلق ال يعين التشبث 

بالسلطة«.
وفقد املالكي اثر متسكه بالسلطة، اقرب احللفاء وخصوصًا الواليات 
الضغوط  اثر  احلاكم،  ائتالفه  اىل  بعضهم  وينتمي  وايران،  املتحدة 

الداخلية واخلارجية الرافضة للتجديد له لوالية ثالثة.
كل  مبباركة  وحظي  العراقي  الرئيس  كلفه  الذي  العبادي  وينتمي 
االطراف السياسيني من الشيعة والسنة واالكراد، فضال عن الرتحيب 
الدولي، اىل حزب »الدعوة االسالمية« وهو ابرز وقبل خطاب املالكي 
بساعات، جدد الرئيس االمريكي باراك اوباما خالل مؤمتر صحايف يف 
مارتاس فينيار بوالية ماساتشوستس حيث ميضي اجازته، دعوته اىل 
تأليف حكومة »جامعة« بعدما اعرب عن تاييده للعبادي الذي يسعى 

اىل تأليف حكومة جديدة.
واعلن ان الغارات اجلوية االمريكية متكنت من كسر احلصار املفروض 
ان  مؤكدا  مدنيون،  جلأ  حيث  اىل  العراق  بشمال  سنجار  جبل  على 
اجلنود االمريكيني الذين ارسلوا اىل املنطقة يف مهمات استطالعية 

سيسحبون.

اجليش السوري يستعيد ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

األرض«.
املسلحة  والقوات  اجليش  من  وحدات  أن  عسكري  مصدر  وذكر 
تقاطع  بشارع نستله وعلى  اإلرهابيني  استهدفت حتركات وجتمعات 
املضخة خبان الشيح ويف سعسع ومفرق حسنة بريف دمشق وحققت 

إصابات مباشرة يف صفوفهم.
من  أعدادًا  أوقعت  اجليش  من  أخرى  وحدات  »إن  املصدر  وأضاف 
اإلرهابيني  ومصابني يف أم باطنة ورسم اخلوالد وممتنة والصمدانية 

الشرقية بريف القنيطرة«.

هدنة جديدة يف غزة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بدوره قال نائب األمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي زياد خنالة »إن 
املفاوضات اجلارية يف القاهرة بشأن وقف العدوان اإلسرائيلي ورفع 
احلصار عن غزة معقدة« مشريًا إىل »أن النقاط اليت مت التوافق عليها 

ليست كما أمل الوفد الفلسطيين«.
واكد نائب رئيس املكتب السياسي حلركة محاس موسى أبو مرزوق 
»أنه ال يوجد اخرتاق يف أي قضية من القضايا خالل املفاوضات اجلارية 

مع إسرائيل« مشريًا إىل »احلاجة جلوالت أخرى من املباحثات«. 
ماذا تضمنت الورقة اليت رفضها الفلسطينيون؟

الورقة  مضمون  عن  »امليادين«  لقناة  كشفت  خاصة  معلومات 
اإلسرائيلية اليت قدمت إىل اجلانب املصري والذي نقلها بدوره إىل 
اجلانب الفلسطيين. املصادر وصفت الورقة بالسيئة والرديئة حيث 

وصلت الرسالة بلغة الوعيد وهو ما رفضته املقاومة.
الورقة مل تذكر أي شيء عن معرب رفح، أما بشأن املعابر األخرى فشددت 
على أن فتحها مرهون باتفاق تفصيلي مع السلطة الفلسطينية، من 

دون أي جدول زمين واضح.  
وتفادت الورقة أي حديث عن تسهيل دخول رواتب الفلسطينيني إىل 
غزة، كما رفضت  إلغاء املنطقة العازلة مشال وشرق القطاع، وحتدثت 

عن إلغاء تدرجيي ضمن اتفاق شامل لوقف إطالق النار.
الورقة رفضت منح أهل غزة الصيد على عمق 12 مياًل واعتربت مطالب 
املقاومة  بإطالق سراح األسرى وفتح ميناء ومطار، مؤجلة وليست 

ذات أولوية. 
إعادة  على  السلطة  إسرائيل ستقوم مبساعدة  أن  إىل  وأشارت   
إعمار غزة، ما اعتربته املقاومة ختطيطًا لعودة إسرائيل إىل غزة من 

بوابة اإلعمار.
ورغم إعالن اهلدنة اجلديدة، شنت الطائرات احلربية اإلسرائيلية 

أربع غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.
كتائب شهداء األقصى التابعة حلركة فتح، وجهت رسالة بالعربية 
إىل اإلسرائيليني، طالبتهم فيها بأن يسألوا رئيس وزرائهم إن 
كان ميلك الشجاعة للكشف عن مصري ضابط اهلندسة ساني تومن 

يرون.  
كذلك حذرت الكتائب من أنه ال أمن لإلسرائيليني اذا مل يعش 

الشعب الفلسطيين حبرية واستقالل.

Saturday 16 August 2014  2014 آب   16 السبت 
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 خري دليل على حالتك الصحّية. للبول إشارات عّدة، تعّلمها لتكتشف 
أسرار جسدك.
إشارات البول:

• اللون الشاحب: إن كان لون البول شّفاّفًا كاملياه، فهذا يعين بأّنك 
تشرب الكثري من السوائل وأّنك بصّحة جّيدة.

• اللون القامت: يف حال كان لون البول قامتًا، أقرب إىل البيّن، فهذا 
يدّل إىل أّن جسمك يعاني من اجلفاف. لذا عليك أن تشرب أكوابًا من 
املاء ليعود البول إىل لونه الطبيعي، و لكن إن مل تلحظ أّي تغّيري، 
فهذا يعين أّن اللون القامت سببه نزيف الدم، و هو يدّل إىل التهاب 

الكلى أو إىل السرطان، مّما يتطّلب مراجعة الطبيب.
الرائحة احللوة: إن سبب الرائحة احللوة تواجد القليل من الدم يف   •

البول، وهو يشرييف هذه احلالة إىل إصابتك بالسّكري.
• أصفر زاهي: يعين أّنك تستنزف مجيع أنواع الفيتامينات اليت تدخل 

إىل جسمك.
• نقطة من الدم: تواجد نقطة من الدم يف البول إشارة إىل إصابتك 

بسرطان املثانة. فعليك يف هذه احلالة مراجعة الطبيب فورًا.
ما يكشفه فحص البول:

• سرطان الثدي: أصبح بإمكانك معرفة ما إذا كنت مصابًا بالسرطان 
من خالإلجراء فحص البول الذي قد حيتوي على أورام سرطانّية. تبحث 
اليوم الـ Missouri University of Science and Technology األمريكّية 
 .ptéridines عن متطّوعات لفحوص سريرّية، تقضي بالبحث عن الـ
يفرز اجلميع من هذه املاّدة يف البول، إّنا تتواجد بكثافة لدى مرضى 
قبل  الثدي  سرطان  بتشخيص  االكتشاف  هذا  يساعد  السرطان. 

.mamographie اللجوء إىل الـ
• سرطان القولون: ابتكر باحثون من جامعة ألبريتا الكندّية فحص بول 
ميكن من حتديد ما إذا كان املريض يعاني من سرطان القولون أم ال.
 American Journal of Kidney أمد احلياة: أّكدت دراسة نشرت يف الـ •
Diseases أّن الذي حيتوي بوله على كمّية مرتفعة من الربوتيينات ، 

ميوت قبل الذين ميتلكون معداًل طبيعيًا منه بثماني سنوات.

خماطر  كبرية  بدرجة  يقلص  اليوم  يف  قصرية  لفرتة  الركض 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية واملوت املبكر.

واشنطن - أظهرت دراسة حديثة أن الركض خلمس دقائق يوميا له 
فعالية مشابهة باجلري ملسافة طويلة على صعيد إطالة أمد احلياة 
املتوقع للشخص، كما أشارت إىل أن األشخاص الذين ميارسون 
رياضة الركض لديهم معدالت أعمار أكرب من تلك املسجلة لدى 

األشخاص ذوي احلركة الضعيفة.

ايوا  جامعة  من  باحثون  أجراها  اليت  الدراسة  هذه  نتائج  وبينت 
األمريكية ونشرت نتائجها يف جملة "جورنال أوف ذي أمريكان 
بني  يركضون  الذين  األشخاص  أن  كارديولوجي"،  أوف  كولدج 
مخس إىل عشر دقائق فقط يوميا بإمكانهم تقليص خماطر اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية واملوت املبكر بدرجة كبرية.
ومل يالحظ معدو الدراسة أي فوارق كربى بني األشخاص الذين 
الذين  وأولئك  أسبوعيا(  دقيقة   50( قصرية  ألوقات  يركضون 
يركضون كثريا )180 دقيقة أسبوعيا(، بسرعة أو ببطء )أقل من 

10 كلم يف الساعة(.

وبذلك، فإن األشخاص الذين ميارسون الركض يقلصون بنسبة 
30% خطر وفاتهم مبكرا، وبنسبة 45% خطر الوفاة جراء األمراض 
احلركة  مستويات  ذوي  باألشخاص  مقارنة  الوعائية  القلبية 

الضعيفة.
وأظهرت الدراسة أيضا أن أمد احلياة املتوقع لدى األشخاص الذين 
ميارسون رياضة الركض أعلى بثالث سنوات مقارنة باألشخاص 

الذين ال يركضون.
الدراسة  الرئيسيني على  أحد املشرفني  وعلق داك تشول لي، 
أمام  العوائق  أكرب  أحد  ميثل  الفراغ  أوقات  طول  أن  "مبا  قائال 
ممارسة النشاط اجلسدي، ميكن هلذه الدراسة أن حتفز األشخاص 

على البدء مبمارسة الركض".

وأجريت هذه الدراسة يف تكساس جنوب الواليات املتحدة على 
أكثر من 55 ألف شخص بالغ معدل أعمارهم 44 عاما جرت متابعتهم 

على مدى 15 عاما.
والحظ الباحثون أن الركض خلمس دقائق له منافع على الصحة 

شبيهة بتلك اليت يوفرها املشي لربع ساعة.

أظهرت   2011 يف  النست"  "ذي  جملة  نشرتها  دراسة  وكانت 
املدة  أي نصف  يوميا خلمس عشرة دقيقة،  السريع  أن املشي 

املوصى بها، يسمح بزيادة أمد احلياة املتوقع لثالث سنوات.

الركض مخس دقائق يطيل العمر

من لون »البول » تستطيع 
حتديد حالتك الصحية !

نقص  حيدث 
نتيجة  اللعاب 
يف  مشاكل 
اللعابية،  الغدة 
بعض  بسبب  أو 
مثل  األدوية 
خفض  حبوب 
الدم،  ضغط 
ت  ا د مضا و
اليت  اهلستامني، 
تؤدي إىل جفاف 
ينتج  الفم  يف 

رائحة كريهة

ميكن أن يكون مرض السكري مصدرًا للرائحة الكريهة نتيجة عدم 
انضباط عملية حرق اجللوكوز وحرق الدهون بداًل منه

تسبب رائحة الفم الكريهة حرجًا اجتماعيًا، وميكن أن  التفاصيل | 
أهمية،  أشخاص هلم  مع  التواصل  ارتباك  إىل  احلرج  يؤدي هذا 
من ناحية أخرى ال يعترب النعناع والعلكة املتاحة يف األسواق حاًل 

للمشكلة. إليك ما حتتاج معرفته لتحارب جذور هذه الرائحة.

مصادر رائحة الفم الكريهة:

* املصادر الرئيسية لرائحة الفم الكريهة هي البكرتيا وجزيئات 
الطعام املتحللة. ميكن أن تسبب جزيئات الطعام تراكم البكرتيا، 
وقد يؤدي ذلك إىل تسوس األسنان ومشاكل يف اللثة. تنظيف 
الرائحة  تقليل  على  يساعد  الصحيح  بالشكل  بانتظام  أسنانك 

الكريهة أو التخلص منها.

* البصل والثوم. هلذين املصدرين الغذائيني أهمية صحية كما 
رائحة  يسببان  لكنهما  الطعام،  على  مذاقًا مميزًا  أنهما يضفيان 
كريهة يف الفم. هما أيضًا من األطعمة اليت تنتقل رائحتها إىل 
مثل  القلوية  الروائح  تظهر  حيث  هضمها،  بعد  الرئة  ثم  الدم 
البصل والثوم والقهوة عند التنفس وتظهر كرائحة للجسم من 

خالل العرق.

الكربوهيدرات  منخفض  غذائي  نظام  على  االعتماد  ميكنك   *
والدهون، كمحاولة إلنقاص الوزن، وتقليل مصادر هذه الرائحة 

الكريهة للفم واجلسم اليت حتدث بسبب الدهون.

لرائحة  مصدرًا  يكون  أن  مين  الفم  وجفاف  اللعاب  حتييد   *
الفم الكريهة، قد حيدث نقص اللعاب نتيجة مشاكل يف الغدة 
اللعابية، أو بسبب بعض األدوية مثل حبوب خفض ضغط الدم، 
ينتج  الفم  يف  جفاف  إىل  تؤدي  اليت  اهلستامني،  ومضادات 

الرائحة الكريهة.

الفم سيئة،  رائحة  ومنتجاته جتعل  التبغ  أنواع  كل  التدخني.   *
كذلك جتفف جزيئات الدخان الفم ويسبب ذلك تنشيط البكرتيا 

املسببة للرائحة الكريهة.

* التهاب املسالك التنفسية الذي يصاحب نزالت الربد أو التهاب 
اجليوب األنفية قد يكون مصدرًا لرائحة الفم الكريهة.

* ميكن أن يكون مرض السكري مصدرًا للرائحة الكريهة نتيجة 
عدم انضباط عملية حرق الغلوكوز وحرق الدهون بداًل منه.

* قد يكون هناك مشكلة على اللوزتني، حيث ترتاكم مواد من 
املخاط على شكل بقع بيضاء، وتسبب رائحة الفم الكريهة.

* قد حيدث ارجتاع حلمض املعدة إىل املريء يؤدي لرائحة الفم 
الكلى  أو نتيجة مشاكل أخرى يف اجلهاز اهلضمي يف  الكريهة، 

أو الكبد.

* اإلفراط يف تناول الكحول يؤدي إىل اإلفراج عن جزيئات تسبب 
رائحة كريهة للعرق والفم.

أسباب ال تعرفها لرائحة الفم الكريهة

 شرب كأس من ماء الليمون يف الصباح يساعد على طرد السموم 
من جسمك من خالل تعزيز وظيفة األنزميات وحتفيز الكبد ويساعد 

أيضًا على ختفيف أعراض عسر اهلضم مثل احلرقة واإلنتفاخ.

نصيحه...اشرب كأس من ماء الليمون يف الصباح

 )LGS( باسم  للدم  جديدا  ثوريا  حتليال  الربيطانيون  العلماء  طور 
ميكنه الكشف عن أي نوع من أنواع السرطان.

ويأمل العلماء أن يساعد التحليل اجلديد األطباء يف توفري الوقت 
الوقائية  التدابري  الختاذ  بالظهور،  املرض  أعراض  تبدأ  أن  قبل 

الالزمة يف الوقت املناسب واحلد من التكاليف غري الضرورية.

وقال باحثون من جامعة برادفورد - Bradford إن التحليل اجلديد 
سيساعد على اكتشاف املرض يف مراحله املبكرة، لدى األشخاص 
الذين ُيعتقد أنهم عرضة لإلصابة به، والذين يصعب تشخيص 

حالتهم باإلمكانيات املتاحة حاليا.

 LGS - Lymphocyte Genome Sensitivity طريقة التحليل اجلديدة
تعتمد على تقييم حالة خاليا الدم البيضاء وقياس كمية األضرار 
اليت حلقت بشريط احلمض النووي فيها بتعريضها لدرجات خمتلفة 

الشدة من األشعة فوق البنفسجية.

ويوضح الباحثون آليات الطريقة اجلديدة بقوهلم: "التحليل كشف 
يتعّرض  ومن  املعافى  السليم  بني  واضحا  فرقا  هناك  أن  لنا 
خلطر اإلصابة بالسرطان، يتمثل يف األضرار اليت نكتشفها يف 
خاليا الدم البيضاء لدى املعرضني لإلصابة، حيث أن خاليا الدم 
البيضاء جزء من اجلهاز املناعي للجسم، وتلحق بها أضرار كثرية 

نتيجة مقاومتها املستمرة للخاليا السرطانية".

نشرت البحوث يف موقع جريدة FASEB األمريكية.

حتليل ثوري جديد للدم يكشف عن كل 
أنواع السرطان

واحدًا  الُذرة  يعد 
احملاصيل  أهم  من 
العامل  يف  الزراعية 
وحيتل املرتبة الثالثة 
واألرز،  القمح  بعد 
ويشكل غذاء رئيسيًا 
الشعوب  للعديد من 
يف العامل ويدخل يف 
الكثري من الوصفات 

الغذائية الصحية.
وتسود بعض املعتقدات اخلاطئة عن هذه النبتة الغنية بالعناصر 
الغذائية األساسية ناجتة عن اجلهل بفوائدها ومكوناتها، وتقدم 
اليت  املعتقدات  هذه  أهم  األمريكية  بوست  هافينغتون  صحيفة 

جيب تصحيحها والتمتع مبذاق الُذرة وفوائدها العديدة.

1- الُذرة غري صحية
يظن البعض أن الُذرة نبتة ال فائدة منها وال حتتوي على الكثري 
النشاء  باستثناء  اجلسم  حيتاجها  اليت  الغذائية  العناصر  من 
والكربوهيدرات، إال أن األحباث أكدت على أنها حتتوي على نسب 
ال بأس فيها من الفيتامينات واملعادن األساسية املغذية شأنها 

يف ذلك شأن األنواع األخرى من اخلضروات.

2- اجلسم ال يستطيع أن يهضم الُذرة
على الرغم من أن الُذرة حتتوي على نسبة عالية من األلياف الغري 
حيث  باملطلق،  سلبيًا  يعد  ال  األمر  هذا  أن  غري  للذوبان،  قابلة 
تشكل هذه األلياف مصدر هام لتغذية البكترييا املفيدة يف عملية 

اهلضم داخل القناة اهلضمية.

3- الُذرة ليست مصدر للعناصر الغذائية
خبالف االعتقاد السائد بأن الُذرة ال تشكل مصدرًا هامًا للعناصر 
اهلامة  الفيتامينات  الغذائية األساسية، فهي حتتوي على بعض 
املغنيزيوم  مثل  األساسية  واملعادن  وسي  بي  فيتامني  مثل 
والبوتاسيوم، باإلضافة إىل العديد من املواد املضادة لألكسدة 

اليت حيتاجها جسم اإلنسان.

4- الُذرة املتوفرة يف األسواق معدلة وراثيًا
يؤكد اخلرباء بأن الُذرة احللوة املتوفرة يف األسواق يف معظمها 
نقية وغري معدلة وراثيًا، حيث تستخدم األنواع املعدلة وراثيًا منها 

لتصنيع الزيوت وشراب الُذرة وغريها من املنتجات األخرى.

5- جتنب الُذرة الحتوائها نسبة عالية من الُسكر
يف الوقت الذي يتناول فيه البعض املوز بكثرة، حياولون جتنب 
إال  السكريات،  من  عالية  نسبة  حتتوي  بأنها  العتقادهم  الُذرة 
تقدر  السكريات  من  كمية  على  املوز حيتوي  من  واحد  قرن  أن 

بضعفني أو ثالثة أضعاف ما حيتويه كوز من الُذرة.

 معتقدات خاطئة عن الُذرة توقف عن تصديقها
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

مساء بريطانيا متطر أملاسا .. 
أحيانا

 يسعى العديد من الربيطانيني للعثور على قطعة أملاس يقدر 
مثنها بـ 20 ألف دوالر، ومت حتديد موقع البحث بالقرب من قرية 

"لي" مبقاطعة لينكونشري يف شرق بريطانيا.

سقطت قطعة األملاس املنشودة عن ارتفاع 30,5 كم، يف إطار 
محلة دعائية لشركة "Diamonds 77" الناشطة يف جمال اجملوهرات 
بهدف الرتويج اإلعالني. هذا وقد مت وصل قطعة األملاس جبهاز 

استشعار "GPS" ما مكن من حتديد موقع سقوطها.

تشجع  مغريات  هناك  فإن   "Diamonds  77" إعالن  وحبسب 
الراغبني باحلصول على الكنز. فباإلضافة إىل أنه سيحق للمحظوظ 
الذي سيعثر عليها االحتفاظ بها لنفسه، فان الشركة تضمن له 

عدم الزامه بدفع الضريبة املقررة يف هذه احلالة.

هذا ويشارك بريطانيون كثر يف البحث عن قطعة األملاس، سيما 
هؤالء الذين يتمتعون بروح املغامرة الذين يودون باشباع رغبتهم 

يف املنافسة، وتتويج ذلك بالفوز بـ 20 ألف دوالر.

رمبا يعيد هذا اخلرب أحداث فيلم "إنه حقا عامل جمنون جمنون .." 
حيث يتسابق أبطال الفيلم للحصول على كنز يف مكان جمهول، ال 

يعرفون عنه سوى أنه حرف W كبري.

لكن إذا كان أبطال الفيلم اتفقوا يف البداية على تقاسم الثروة 
الربيطانية  األملاس  لقطعة  بالنسبة  األمر  فإن  االتفاق،  وخالفوا 

واضح منذ البداية.

ومن احلب ما حرق

طول  بعد  صديقته  الستقبال  أمانج  الربيطاني  الشاب  استعد   
حبه  عن  هلا  يعرب  أن  وقرر  قلبه،  تشتعل يف  الشوق  ونار  غياب 
اليت  الشقة  حريق نشب يف  إىل  أدى  ما  ذلك  فبالغ يف  الكبري، 

يقطنها.

اجتهد الشاب الرومانسي البالغ من العمر 29 عاما بتنظيف الشقة 
النوم  غرفة  وسط  السجادة يف  على  وضع  ثم  بالورود،  وزينها 

جمموعة من الشموع على شكل قلب خيرتقه سهم وأشعلها.
لكن يبدو أن محاسه الزائد الستقبال حبيبته يانا أدى إىل سقوط 

واحدة من هذه الشموع على األرض املغطاة بالسجاد.

لكنه فشل يف ذلك،  النار،  وإمخاد  األمر  تدارك  الشاب  حاول 
فبدأت النريان تلتهم كل ما حييط بها.

حيث  العمارة  إىل  وصلوا  الذين  اإلطفاء  رجال  أمانج  استدعى 
الشقة املشتعلة، لكن النار كانت يف حينه قد أتت على 70% من 

غرفة النوم مبا يف ذلك ورق اجلدران.
وبينما احلال كذلك وصلت يانا يف تاكسي من املطار، عائدة 
يف  حقيقية  بنار  لتفاجأ  كامال،  شهرا  أمضت  أن  بعد  التفيا  من 

استقباهلا، وليس نار احلب الشوق فحسب.

لكن يبدو أن هذه احلادثة مل تؤثر على عالقة الشابني ببعضهما 
البعض، إذ اقتصر رد فعلهما على اإلعالن عن عزمهما البحث عن 

مسكن جديد، إذ إن الشقة مل تعد صاحلة للسكن.

املرة  وأنه يف  فعلته،  يكرر  لن  أنه  فأكد  العاشق  الشاب  أما 
القادمة حني تعود صديقته بعد طول غياب سيكتفي باستقباهلا 

بالورد واحللوى فقط.

حتذير: النوم جبوار املوبايل يسبب 3 مشاكل صحية خطرية.. ما هي ؟
أصحاب  من   %44 من  يقرب  ما  إن  اإلحصائيات  آخر  افادت 
اهلواتف احملمولة يرتكون هواتفهم على خمادعهم، لكن وفقا ملوقع 
فوكس نيوز فإن هناك العديد من األسباب والتحذيرات الصحية 

من ترك اهلاتف على السرير اخلاص بك وتشمل:

- قد يتسبب يف نشوب حريق:
اهلاتف  باحرتاق  ترتبط  اليت  احلريق  حوادث  من  العديد  هناك 
متصال  كان  إن  وخاصة  الوسادة،  حتت  لوضعه  نتيجة  احملمول 
حريق،  حدوث  احتمالية  من  يزيد  حيث  له،  الكهربائي  بالشاحن 
والذي على الرغم من ندرته، فإنه ميكن أن يتسبب يف إحراق كل 

شىء بداية من الوسادة وحيت كامل املكان.

- األرق:
ما  والتلفاز تطلق  التكنولوجية  واألجهزة  عامة  اهلواتف احملمولة 

إنتاج  يثبط  الضوء  من  النوع  وهذا  األزرق،  الضوء  عليه  يسمى 
هرمون امليالتونني املعروف بإحداثه للنوم، مما يسبب األرق، كما 
أنه حيدث اضطرابا يف الساعة البيولوجية هلذا إن كنت تريد نوما 
هادئا هنيئا يرجى االبتعاد عن الضوء األزرق قبل النوم بساعتني 

على األقل كما تقول آخر الدراسات الطبية.

- عالقة اهلواتف احملمولة بالسرطان:

من املهم جدا أن تعلم أنه ال يوجد تأكيدات قاطعة على سالمة 
اهلواتف احملمولة متاما كما ال توجد أدلة دامغة على ضررها وتسببها 
يف اإلصابة بالسرطان، لكن هناك دراسات أشارت إىل أن اهلواتف 
الدقيقة اليت  احملمولة تطلق نسبة من األشعة السينية واملوجات 
اعتربتها منظمة الصحة العاملية يف عام 2011 مصادر سرطنة يف 

األطفال الصغار، لذا جيب الوقاية فالوقاية خري من العالج.

نظارة ذكية تتيح االطالع على آخر 
إشعارات اهلاتف دون النظر إليه

نظارة  عن  يابانية،  ناشئة  شركة  بروجكت«،  »فنيكي  كشفت 
ذكية تتيح للمستخدمني االطالع على آخر إشعارات اهلاتف الذكي 

دون احلاجة إىل النظر إليه كل مرة.

 ،FUN’IKI Ambient Glasses»وتقوم فكرة »فنيكي أمبينت جالسز
هو االسم الذي أطلقته الشركة على نظاراتها الذكية، واملزودة بضوء 
فالش متعدد األلوان، على ختصيص كل لون إلشعار معني لتضيء 

النظارة لدى وروده.

ويتيح تطبيق »فنيكي أمبينت جالسز«، اليت تأتي جمهزة أيًضا 
أو إس« املشغل ألجهزة شركة  »آي  مبكربات صوت، على نظام 

»أبل« احملمولة، تعيني ألوان وأصوات حمددة إلشعارات معينة.

للمستخدم  ييتح  ما  »نص-إىل-كالم«  تقنية  النظارة  تدعم  كما 
االستماع إىل اإلشعارات النصية اليت ترده.

الذكية،  باهلواتف  لربطها  »بلوتوث«  تقنية  النظارة  تدعم  كمت 
وتأتي  فاي«،  »واي  الالسلكية  االتصال  شبكات  تدعم  أنها  كما 

مزودة ببطارية قابلة إلعادة الشحن عرب منفذ »يو إس بي«.

شاب صيين يعيش 24 سنة 
وقلبه يف بطنه

عثر األطباء 
ن  لصينيو ا
حالة  على 
حيث  غريبة، 
أن  عرفوا 
شاب  قلب 
يبلغ من العمر 
24 عاما ليس 
مكانه  يف 
بل  املعتاد، 

يف بطنه.

 ويقول العلماء إن هذا الشذوذ ميكن أن حيصل لدى 5 من بني 
مليون طفل وميوت غالبيتهم بعد الوالدة. لكن الشاب هوانغ رونغ 
التنفس  من ضيق  يعاني  مينغ  احلياة.وكان  قيد  على  بقي  مينغ 
بشكل مستمر. ومل يستطع التعامل مع اترابه ألن أية ضربة توجه 

إىل بطنه هي مبثابة تهديد له باملوت.

وكان قلبه خيفق يف أعلى بطنه. ومل يلجأ اىل مساعدة األطباء إال 
خالل العام اجلاري. وقال األطباء إن مينغ حباجة إىل عملية جراحية 

عاجلة، ألن حالته تتدهور بسرعة.
ومل يتمكن والداه من مجع األموال الالزمة إلجراء العملية اجلراحية 
اليت تكلف 33 ألف دوالر. ولكن مساهمة وسائل اإلعالم مكنته من 
مجع املبلغ الالزم، حيث أجريت العملية اليت استغرقت 10 ساعات 
وتكللت بالنجاح ، اذ مت نقل قلبه إىل مكانه الطبيعي. وميكن أن 

يعيش الشاب اآلن كأي إنسان معافى.
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The federal government 
will make it easier for em-
ployers across Northern 
Australia to import guest 
workers as the $34 billion 
Ichthys gas project cre-
ates labour shortages in 
the Top End.
The Northern Territory is 
set to be approved under 
the first so-called “des-
ignated area migration 
agreement” followed by 
Western Australia’s Pil-
bara.
The agreements are de-
signed to free up busi-
nesses outside the re-
sources industry to hire 
semi-skilled workers with-
out having to meet the 
strict language, salary and 
training requirement of 
other migration programs.
A spokesman for Assis-
tant Immigration Minister 
Michaelia Cash said the 
Territory agreement would 
be in place shortly and the 
Pilbara deal “should be 
in place by the end of the 
year”.
Draft guidelines propose 
that state governments, lo-
cal councils and chambers 
of commerce will be able to 
sponsor the agreements, 
nominating the employers 
who can participate.
Employers will be able 
to seek concessions on 
English-language require-
ments, skills benchmarks 
and minimum salaries.
Unions oppose the agree-
ments and accuse the 
Abbott government of 
handing over their migra-
tion powers to employer 
groups.
The Northern Territory 
government has been 
working with the federal 
government on the plan, 
and a spokesman said they 
wanted the agreements 
implemented as soon as 
possible.
Up to 10,000 people will be 
employed at the LNG plant 
site south-west of Darwin, 
where Inpex is mid-way 
through building a 8.4 mil-
lion tonne per year plant.
NT chamber of commerce 
chief executive Greg Bick-
nell said locals were flock-

ing to the gas project en 
masse, leaving Darwin’s 
other businesses desper-
ately short of staff at all 
levels.
“A designated area migra-
tion ¬agreement was to 
expand the 457 visa pro-
gram to enable people to 
be brought in under a wid-
er range of occupations,” 
he said.
“There is some scope to 
have some flexibility in 
English language require-
ments, also in skill lev-
els.” 
Mr Bicknell said this 
was important because 
as skilled workers were 
gobbled up by the proj-
ect, crippling vacancies 
had emerged at the semi-
skilled and unskilled level.
He named retail managers, 
bus drivers, restaurant su-
pervisors, plant operators 
and chefs as occupations 
that should be listed in the 
agreement.
“We actually have a short-
age of bus drivers at the 
moment because they are 
bussing everyone on to 
the work site so everyone 
with a bus licence is doing 
that,” he said.
“When they opened the 
workers camp they took 
60 middle management 
people out of the hotel 
sector up here. In a place 
the size of Darwin that’s a 
major impact.” 
Ms Cash’s spokesman 
said any designated area 
migration agreement will 
“supplement rather than 
substitute Australian 
workers”.
A briefing quietly posted 
online by the Department 
of Immigration and Bor-
der Protection says once a 
migration agreement is in 
place, it will allow a desig-
nated area representative 
to endorse an employer to 
participate.
“An employer can sponsor 
an overseas worker for up 
to four years,” the briefing 
says. “These agreements 
are tailored to suit the em-
ployer’s circumstances, 
including the number of 
overseas workers and the 

Top End to get easier access to foreign workers for gas projects
occupations to be filled.” 
In 2012, Labor announced 
it would introduce regional 
migration and enterprise 
migration agreements. 
Contentiously, Gina Rine-
hart’s Roy Hill iron ore 
project was granted an 
enterprise deal but it has 
never been used.
In early 2013, executives 
in charge of the $9.5 billion 
project, which is majority-
owned by Mrs Rinehart’s 
Hancock Prospecting, 
said the labour market 
had cooled sufficiently to 
source all 8000 construc-
tion workers needed lo-
cally.
Electrical Trades Union 
national secretary Allen 
Hicks slammed the pro-
posed agreements.
“[They] will undermine the 
457 process because they 
apply to unskilled labour 
and effectively amount to 
the federal government 
outsourcing the visa pro-
cess to the area represen-
tatives,” he said.
“Designated area migra-
tion agreement will sim-
ply be a mechanism for 
employers to avoid what 
little obligations they have 
currently under the 457 
scheme on labour market 
testing, wage thresholds 
and training.” 
The federal government is 
also finalising a review of 
the 457 visa program.
There are 12,000 people 
worldwide currently work-
ing on the $US34 billion 
Ichthys project.
Inpex managing director 
for the project, Louis Bon, 
has been surprised at just 
how many of the workers 
at the Darwin site have 
been sourced from the lo-
cal area, with the percent-
age running at an unex-
pectedly high 61 per cent.
Cafe owner Pippa Jane 
Ainsworth has just opened 
her second business and 
it is located in Darwin’s in-
dustrial hub of Winellie.
She said she could not be 
sure that the project was 
the reason she was doing 
a robust trade. “There is 
certainly a lot of economic 

activity happening all over 
Darwin,” she said.
While the government’s 
draft guideline emphasise 
the fact that local work-
force development must 
occur first, the Australian 
Council of Trade Unions 
is wary. “The department 
and minister should pro-
vide a public analysis that 
addresses the change in 
economic and employ-
ment circumstances 
since regional migration 
agreements were first 
conceived, and provide 
evidence (if any) to jus-
tify that there is a genu-
ine need for designated 
area migration agreement 
in 2014 and beyond,” the 
union peak body said in 
its submission to the con-
sultation process.
“For example, Geelong has 
previously been mooted 
as a location for a regional 
migration agreements. 
This would be clearly un-
acceptable now given the 
major job losses, current 
and ongoing, from major 
employers in that region.
“Unions consider that 
such an analysis would 
conclude on the evidence 
there is no longer any 
need for regional migra-
tion agreements or des-
ignated area migration 
agreement, now or in the 
foreseeable future.
The ACTU said it should 
be made clear that the 
agreements are not de-
signed to be a low wage, 
low skill program.
“While the guidelines in-
dicate such concessions 
would be available in lim-
ited circumstances only, 
in our submission they 
should not be entertained 
at all and such references 
should be removed from 
the guidelines.”
“These sorts of provisions 
in the draft guidelines only 
serve to confirm a view 
that the main purpose of 
designated area migration 
agreements is to provide 
a mechanism for employ-
ers to avoid obligations in 
the standard 457 visa pro-
gram.”
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The President of Muslims 
Australia (AFIC), Mr Hafez 
Kassem commenting on 
the Government’s repeal 
of section 18C which cur-
rently makes it unlawful to 
“insult, offend and humili-
ate” a person or group said 
“this is a good outcome 
and we welcome the gov-
ernment’s decision”. He 
thanked all the community 
organizations whose pres-
sures prevailed on the gov-
ernment.
However, Mr Kassem said 
our joy was short lived, as 
we express our dismay and 
concern at the Coalition 
Government’s decision to 
propose the introduction 
of a new anti-terrorism law 
which is a raft of measures 
targeted specifically at the 
Muslim community. He fur-
ther said that the current 
government has been try-
ing to make new terror laws 
almost on a daily basis and 
reversing measures safe-
guarding the rights of Aus-
tralian citizens.
Mr Kassem expressed con-
cern that many Muslims 
travelling to their former 
homeland to visit family or 
for the welfare of families 
caught in the wars cur-
rently raging in the Middle 
East will be targeted up 
under these laws and these 
mostly uninvolved and in-
nocent persons will them-
selves become victims of 
terrorism.
Mr Kassem stated: “This 
insidious law reeks of an 
“apartheid” system and is 
so obviously targeted at a 
specific community, goes 
against everything Aus-

tralia stands for and will 
certainly alienate the Mus-
lim community resulting in 
increased Islamophobia, 
prejudice and discrimina-
tion, eroding all the good 
work that has been accom-
plished over the decades, 
to the detriment of Austra-
lia.
Muslims of Australia have 
worked long and hard and 
made valuable contribu-
tions on all levels to this 
country. The President 
said, “as Australians we 
value the principles of jus-
tice and equity and there 
is no justice and equity 
in what the government 
is doing. As law-abiding 
citizens, Muslims are con-
scious of our rights and 
responsibilities when it 
comes to the safety and 
security of Australia and 
Australian people and of 
course we don’t want any-
one to threaten this safety 
or security”. The President 
continued, we believe the 
current laws are sufficient 
in ensuring those with crim-
inal intent are prosecuted 
accordingly. We believe 
these proposed measures 
are draconian and will only 
serve to marginalise our 
community further. “There-
fore, we do not support the 
introduction of these types 
of unjust laws!”
Mr Kassem concluded, “on 
behalf of Muslim communi-
ties of Australia, I ask the 
government to abandon 
these measures which will 
only serve to harm the im-
age and interests of this 
country in the international 
arena.

Muslims Australia (AFIC) Op-
poses Proposed Terror Law

Mr Hafez Kassem
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A shocking image believed 
to show a Sydney boy 
holding a decapitated head 
in Syria showed the ‘’bar-
baric’’ nature of the terror-
ist organisation the Islamic 
State of Syria and the Le-
vant, Prime Minister Tony 
Abbott has said.
The image posted on Twit-
ter shows a young boy, 
believed to be the son of 
Sydney jihadist Khaled 
Sharrouf, holding up the 
head of a slain Syrian sol-

dier.
The image was taken in 
the northern Syrian city 
of Raqqa and was posted 
last week on the Twitter ac-
count of Sharrouf, Austra-
lia’s most wanted terrorist 
who fled to Syria last year 
and is now an ISIL fighter.
Mr Abbott said on Monday 
that Australia would “glad-
ly join the humanitarian air-
lift” in supplying aid to ten 
of thousands of Yazidi peo-
ple and Christians trapped 

‘Barbaric’ nature of ISIL on display with photos of boy holding decapitated 
head, says Prime Minister Tony Abbott

Prime Minister Tony Abbott in the Netherlands said the photos believed to be 
of a Sydney boy holding a decapitated head showed ‘barbaric’ nature of ISIL. 
Photo: Kate Geraghty

Treasurer Joe Hockey 
has been urged to reboot 
his budget and scrap the 
unpopular $7 GP co-pay-
ment, with former Liberal 
treasurer Peter Costello 
saying governments have 
to cut their losses.
The Treasurer is strug-
gling to convince cross-
benchers to back his bud-
get, with key measures 
such as the Medicare 
co-payment and welfare 
changes facing defeat.
Mr Costello said the Co-
alition should “reboot 
the whole argument” by 
bringing forward the next 
intergenerational report, 
which highlights long-
term pressures on gov-
ernment spending.
It should also dump mea-
sures unlikely to pass the 
Senate, he said.
“Sooner or later you have 
to cut losses,” he told the 
Ten Network on Sunday.
“The $7 co-payment ... it’s 
just not going to happen, 
so let’s move on.”
Mr Costello also rebuked 
his former colleague for 
complaining that busi-
ness had not adequately 
backed his budget.
“There is no point blam-
ing business ... he’s got to 
get it through, it’s his re-
sponsibility,” he said.
Mr Costello’s frank ad-
vice came as crossbench 
senator John Madigan 
questioned whether Mr 
Hockey had empathy for 
those who would be hit 
hardest by the unpopular 
budget.

Mr Hockey met the Demo-
cratic Labour Party sena-
tor on Thursday as part of 
his campaign to woo the 
crossbench.
But Senator Madigan on 
Sunday said he still be-
lieved the budget would 
exacerbate social prob-
lems such as domestic 
violence, vandalism and 
drug and alcohol abuse.
Recounting that the 
Treasurer had described 
himself as one of the 
most hated people in the 
country because of the 
budget, the conservative 
crossbencher said: “I em-
pathise with him. He’s got 
a tough job.
“[But] I wonder how much 
empathy he’s got for 
those people who are go-
ing to be hit hard by this 
budget,” Senator Madigan 
told ABC Television.
Education Minister Chris-
topher Pyne also ap-
peared to criticise the 
all-or-nothing approach 
to budget negotiations 
being taken by some col-
leagues.
Mr Pyne said he had been 
texting, phoning, meeting 
and talking to the cross-
benchers for months in a 
bid to convince them of 
his contentious plans to 
deregulate university fees.
“Any minister who goes 
to the Senate with a pack-
age and says it’s either 
this or nothing is essen-
tially daring the Senate 
to vote down their whole 
package,” he told Sky 
News.

Dump GP co-payment, Peter 
Costello tells Joe Hockey
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co-payment ... it’s just not going to happen, so let’s move on,” former treasurer Peter Costello says. 
Photo: Rob Homer

by the “terrorist army” in 
Iraq.
He said ISIL was trying to 
establish a “terrorist state” 
in Iraq and posed “extraor-
dinary problems not just 
for the people of the Mid-
dle East but for the wider 
world”.
“We see more and more 
evidence of just how bar-
baric this entity is,” Mr Ab-
bott told ABC Radio.
“I believe there are more 
photographs in the news-
papers in Australia today of 
the kind of hideous atroci-
ties this group is capable 
of,” he said.
The photo shows a boy, 
wearing a cap, checked 
pants and a blue shirt, 
struggling with both arms 
to hold up the head of the 
slain soldier.
The caption reads: “That’s 
my boy!”
It is one of a several photos 
posted by Sharrouf, who 
security agencies believe 
travelled to Syria with his 
family.
Another photo shows 
Sharrouf also holding the 
decapitated head, while in 
another photograph, Shar-
rouf is dressed in camou-
flage fatigues and posing 
with his three young sons 
who are holding guns.
Defence Minister David 
Johnston said on Monday 
the photographs under-
lined why the government 
was moving to introduce 
tougher counter-terrorism 
laws.
“I’m obviously revolted by 
that and it underscores the 
importance of the coun-
ter-terrorism laws we are 
seeking to enact,” Senator 
Johnston told ABC Radio.
But he stressed the bulk 
of Muslims were peaceful 
people.
Sharrouf, a convicted ter-
rorist, is wanted by Aus-
tralian Federal Police over 
crimes in Syria and Iraq, 
which include the shoot-
ing execution of a captured 
Iraqi official in the desert 
outside the Iraqi city of Mo-
sul.
The 31-year-old previous-
ly was sentenced to five 
years and three months in 
prison in Australia for his 
role in the 2005 Penden-

nis plot. He pleaded guilty 
to possessing items, six 
clocks and 140 batteries, 
connected with the prepa-
ration of a terrorist act.
Late last year, Sharrouf left 
for the Middle East on his 
brother’s passport.
He recently sent an extraor-
dinary manifesto to Fairfax 
Media, threatening a terror-
ist attack on Australian soil 
and revealing he had been 
‘’on the path they hate’’ 
since he was 19.
He also criticised the gov-
ernment’s hypocrisy in al-
lowing Jews to fight for the 
Israeli Defence Force while 
banning Muslims from 
fighting in the Syrian or 
Iraqi conflicts.
“They fight us and harm 
us we will retaliate we will 
dedicate our lives to your 
unrest,” he wrote. “We r 
not mad men or dysfunc-
tional as they portray us 
to be [sic]. By Allah, we 
are the sane. Anyone who 
sees what is happening to 
the muslims [sic] around 
the world . . . and sits back 
and does nothing, he is in-
sane.”
He demanded the release 
of 12 Muslim prisoners and 
claimed he played the Aus-
tralian Security Intelligence 
Organisation and police for 
fools while he was under 
surveillance.
Terrorism experts and au-
thorities have cast serious 
doubt on the seriousness 
of Mr Sharrouf’s threats but 
say he has a tight social 
media network of followers 
who may be swayed by his 
extremist rhetoric.
After serving a four-year 
sentence for his role in the 
Pendennis terrorism plot, 
Mr Sharrouf became a debt 
collector and claims he 
fooled authorities into be-
lieving he was not a jihadi. 
A court found he was diag-
nosed with depression in 
1999 and schizophrenia in 
2002, a fact he disputes.
“Let them know that I 
played the government 
there like ignorant children 
i was never mentally ill not 
then nor now [sic],” he 
wrote. “I seen them follow-
ing me and I was working 
for Allah right underneath 
there noses [sic].”

A boy believed to be Australian Khaled Sharrouf’s son holds the decapitated 
head of a soldier. Photo: From Khaled Sharrouf’s Twitter account
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ships in north Asia
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The United States is work-
ing to integrate Australian 
warships into its ballistic-
missile defence systems 
in North-east Asia, as it 
strives to bolster the cred-
ibility of American power 
in the region.
US Defence Secretary 
Chuck Hagel outlined a 
swathe of new areas of 
military co-operation with 
Australia and also Japan 
as he rejected claims the 
US had failed to follow 
through on its “pivot” to 
Asia.
“In our discussions with 
the Australians regarding 
ballistic-missile defence… 
we talked a little bit in 
our meeting today,” said 
Mr Hagel, briefing report-
ers alongside Australia’s 
Minister of Defence, David 
Johnston, after an hour-
long discussion in Syd-
ney.
“We think there are great 
opportunities and possibil-
ities as we go forward and 
develop some options,’ 
said Mr Hagel, adding that 
he did not want to pre-empt 
formal AUSMIN talks in 
Sydney on Tuesday, which 
will also include the US 
Secretary of State, John 
Kerry, and Foreign Minis-
ter Julie Bishop. 
On the deteriorating se-
curity situation in Iraq, Mr 
Hagel said he appreciated 
Australian assistance with 
humanitarian food drops to 
tens of thousands of Yazi-
di refugees who are fleeing 
soldiers of the newly pro-
claimed Islamic state.
But he said no decision 
had been made to take up 
Australian offers of broad-
er military assistance.
Ms Bishop on Tuesday 

played down the magni-
tude of any role Australia 
might play in Iraq. 
Senator Johnston had 
flagged that Australia 
could provide back-up as-
sistance for any further US 
military intervention but 
Ms Bishop told ABC Radio 
that does not amount to a 
“blank cheque”.
“Well not at all. There’s 
been no further request 
for assistance. We’ve been 
asked to participate in the 
humanitarian airdrops, 
that’s our priority, that’s 
our focus,” Ms Bishop 
said. 
Asked whether Australia 
would send troops back 
into Iraq, Ms Bishop said: 
“I don’t envisage that, 
there’s been no request 
for it, we’ve been asked to 
support this humanitarian 
response and that’s what 
we’re doing.”
The sharing of new-gen-
eration “Aegis” radar and 
missile-defence systems 
are ostensibly aimed at 
shooting down rogue 
North Korean missiles. 
But the moves may also 
raise concerns with China, 
which last week unveiled a 
new multi-warhead ballis-
tic missile that is capable 
of striking targets on the 
east coast of the US.
Fairfax understands that 
the Abbott government has 
embraced the overtures 
for missile-defence co-op-
eration as well as plans for 
US bombers and fighters 
to increase their use of the 
Tindal Air Force Base and 
Delamere target range in 
the Northern Territory.
The plans add substance 
to a Force Posture Agree-
ment, which was agreed 

by Prime Minister Tony 
Abbott in Washington in 
June and which is due to 
be signed by Mr Hagel and 
Mr Johnston in Sydney on 
Tuesday.
Mr Hagel also shed light 
on how the posture agree-
ment would dovetail with 
an evolving “trilateral re-
lationship” with Japan, 
following what Mr Abbott 
and Japan’s Prime Minis-
ter Shinzo Abe described 
as a new “special relation-
ship” during Mr Abe’s visit 
to Australia last month.
“It will expand our regional 
co-operation here in the 
Asia Pacific from engage-
ment with ASEAN to the 
trilateral engagement and 
co-operation that we have 
been working on with Ja-
pan,” Mr Hagel said. “This 
enhances and broadens 
that bilateral relationship 
we each have with Japan 
into a trilateral relation-
ship.”
Mr Hagel saved his most 
strident comments to scep-
tics who query whether the 
Obama administration has 
the commitment to provide 
allies and partners in the 
Asia Pacific with support 
to counter-balance China.
Mr Hagel listed the 1200 
marines rotating in the 
Northern Territory, in-
creasing to 2500, as well 
as new ships stationed in 
Singapore and new agree-
ments to use bases in the 
Philippines.
“We have, in this Asia Pa-
cific region, about 200 
ships in our navy in the 
Pacific… ; we have over 
360,000 military uniformed 
personnel and civilians 
stationed in this part of the 
world; this is a part of the 
world that represents five 
of America’s seven treaty-
obligation countries, which 
we are committed to and 
which we’ve made it very 
clear we’re committed to,’ 
Mr Hagel said.
Mr Johnston said the 
Americans were welcome 
to use the “open spaces” 
of the Northern Territory 
and said Darwin enter-
prises had welcomed the 
boost to business.

US Secretary of State John Kerry arrives in Sydney with Foreign Affairs Min-
ister Julie Bishop and NSW Premier Mike Baird. Photo: Brendan Esposito

Penalty rates need to change, says Ab-
bott government minister
An Abbott government 
minister has said business 
should help the govern-
ment make the case for 
lowering penalty rates paid 
to millions of workers on 
Sundays and public holi-
days.
Assistant Infrastructure 
Minister Jamie Briggs said 
it was unfair that small busi-
nesses had to pay double 
on Sundays and triple on 
New Year’s Eve, and it was 
on the government’s radar.
“We cannot go on in a so-
ciety where we are charg-
ing people on a day which 
is a normal operating day, 
double what you would on 
any other,” Mr Briggs told a 
small business audience.
 “We cannot accept that on 
New Year’s Eve you can’t 
attend your ¬favourite res-
taurant because it is im-
possible for that restaurant 
to pay its staff to open up.”
Penalty rates are set by the 
Fair Work Commission. The 
government has asked the 
Productivity Commission 
to review workplace laws 
but promised no major 
changes until its second 
term.
Mr Briggs said high labour 
costs had made businesses 
“uncompetitive” and hurt 
youth employment. “This 
is an area we must reform,” 
he said.
“But it will only be an area 
reformed if society is will-
ing to have the debate. And 
[business] can help lead 
the debate.”
The Australian Council of 
Trade Unions estimates 
that 4.5 million people rely 
on Sunday and public holi-
day penalty rates. ACTU 
boss Ged Kearney said it 
was ridiculous to argue 
that venues were not open 
on New Year’s Eve.
Ms Kearney said dropping 
penalty rates will not in-
crease jobs or help small 
business but damage the 
economy by lowering the 
amount of money people 
spend in stores and restau-
rants.
“You cut $200 a week out of 
someone’s pay . . . and small 
business will be the first to 
suffer,” she said.

The founder of Di Bella Cof-
fee and BRW Young Rich 
lister Phillip Di Bella said 
he spoke to Tony Abbott 
about high penalty rates 
just before the election. “He 
acknowledges that hospi-
tality hours are not Monday 
to Friday 7am to 7pm,” Mr 
Di Bella said.
“If people are happy to 
pay $5 for a cup of coffee, 
then we can pay a barista, 
who gets on average $26 
a hour, $52 on Sundays. 
In the hospitality industry, 

you cannot afford to pay 
more than 35 per cent of 
turnover in weekly wages, 
and now we’re finding it’s 
reached 45 per cent.” Mr 
Di Bella said there should 
be a staged decrease of 
double rates on ¬Sundays 
and public holidays to 
time-and-a-half rates. ”It’s 
not fair to take that money 
away from an employee 
overnight but it’s also not 
fair to continue to make 
employers pay these high 
penalty rates.”

Having marked Intentional 
Youth Day on 12 August, 
Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP today 
welcomed and encouraged 
non-government organisa-
tions and local councils to 
apply for new Youth Oppor-
tunities funding, with the 
third round of applications 
due to open on 22 August.
“The NSW Government is 
committing $1 million for 
new Youth Opportunities 
projects which seek to em-
power at-risk young people 
to develop leadership skills, 
self-confidence and partici-
pate more fully in their local 
communities,” Glenn said.
“Since June 2012, the pro-
gram has provided funding 
for 61 projects which aimed 
to deliver innovative youth 
leadership and mentoring 
experiences. 
“A total of $4.6 million has 
been provided to support 
over 870 community ac-
tivities for more than 8,000 
young people.   
“The program provides op-
portunities for at-risk young 
people to get the skills they 
need to succeed at school, 
to be ambitious about their 
future careers and to effect 
positive change in their lo-
cal communities.
“Grants of up to $50,000 
will be offered for projects 
up to 12 months and initia-
tives focussing on leader-
ship development, men-
toring, volunteering and 
fundraising for charitable 
causes will be encouraged. 
“The last round of Youth 

Opportunities saw a num-
ber of inspiring projects 
funded. One example was 
a project supporting six 
young deaf students to 
learn film making skills and 
enabled them to produce 
a documentary about their 
lives and the challenge 
faced by young people liv-
ing with a disability.
“Another saw 28 homeless 
and at-risk young people 
taught construction skills 
while working to redevel-
op a former Police Station 
into a Community Hub and 
youth accommodation fa-
cility,” Glenn said.
Minister for Citizenship and 
Communities Victor Dom-
inello made the announce-
ment during a visit to mark 
International Youth Day. 
The Office of Communities 
will run workshops in Syd-
ney, Liverpool, Mt Druitt, 
Newcastle, Wollongong, 
Dubbo, Wagga Wagga, 
Lismore, Tamworth and 
Queanbeyan in late Au-
gust and early September 
to provide advice on the 
guidelines and application 
process. 
Information will be available 
on the Youth NSW website: 
www.youth.nsw.gov.au. En-
quiries can also be made to 
the Office of Communities’ 
Youth Team on (02) 8762 
9838 and youth@commu-
nities.nsw.gov.au. Applica-
tions close on Monday 29 
September.

MEDIA: Jim Daniel – 0408 
461 952

NEW ROUND OF YOUTH OPPOR-
TUNITIES FUNDING
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Treasurer Joe Hockey has 
warned Australians he may 
be forced to take “emer-
gency action” and deliver 
Queensland-style austerity 
if structural budget reforms 
are not made.
But after meeting Palmer 
United Party leader Clive 
Palmer on Tuesday night 
to discuss the budget, Mr 
Hockey has also given the 
clearest signal yet that he 
is personally willing to 
compromise with the Sen-
ate crossbench on some of 
the budget’s most conten-
tious measures such as the 
$7 GP fee.
After crises-crossing the 
country for the past two 
weeks to meet the Senate 
crossbench, Mr Hockey 
pressed his case for struc-
tural reform in an interview 
on ABC local radio in Bris-
bane and said “everyone is 
being slugged” in the bud-
get.
“What we are now at is the 
point where we are build-
ing the structural changes 
in the budget such as the 
copayment in Medicare, 
such as the higher educa-
tion changes and some of 
the welfare changes,’’ he 
said.
“Those structural reforms 
ensure that we have a tra-
jectory on debt that is $300 
billion less than what it 
would be if we went about 
business as usual.
“Either we make the de-
cisions now or you end 
up doing what [Premier] 
Campbell Newman and 
[Treasurer] Tim Nicholls 
have had to do in Queen-
sland, and that is take 
emergency action in order 
to address the problem you 
inherit.
‘’I am warning the people of 
Australia that if we do not 
take action now we are go-
ing to end up paying up $3 
billion a  month in interest 
alone.”
Mr Hockey said the govern-
ment was asking ‘’every-
one to contribute, includ-
ing higher income people’’, 
citing the increase to the 

fuel excise as an example.
‘’The people that actually 
pay the most [if fuel excise 
was increased] are higher 
income people . . . yet, the 
Labor Party and the Greens 
are opposing it. They say 
you’ve got to have wealthi-
er people or middle-income 
people pay more.
‘’Well, change to the fuel 
excise does exactly that; 
the poorest people either 
don’t have cars or actually 
don’t drive very far in many 
cases.’’
Mr Hockey’s warning of 
an even tougher budget 
comes just weeks after a 
new biography revealed 
the federal budget was not 
as tough as the Treasurer 
wanted.
Mr Newman and Mr Nich-
olls’ budget slashed 
14,000 public service jobs, 
cut spending by billions 
and delayed capital expen-
diture after 15 years of a 
state Labor government.
Queensland, unlike the 
federal government, had 
lost its triple A credit rating 
at the time of the Newman 
budget in September 2012.
Mr Hockey said the Coali-
tion had presented what it 
believed to be the best pol-
icy solutions to tackle debt 
in the budget and added 
“we are not so precious as 
to say there is no alterna-
tive, but we also want to 
ensure we get to the end 
game, which is to stop the 
blood flow of debt”.
Asked if the GP fee was set 
in stone, Mr Hockey said it 
was necessary to ensure 
that Medicare, which is 
growing at 7 per cent annu-
ally, remained sustainable.
“We are asking Australians 
to contribute in order to 
build a stronger Medicare 
system and if we don’t 
build a stronger system, 
over time the cost will be-
come unsustainable,’’ he 
said.
“It’s $70 a year to have 10 
visits to the doctor, that’s 
what it is.”
The Treasurer said the gov-
ernment was prepared to 

Joe Hockey threatens ‘emergency’ austerity action if 
budget measures are rejected

discuss a possible exemp-
tion for pensioners, echo-
ing comments from Health 
Minister Peter Dutton on 
Tuesday.
On Wednesday, Mr Palmer 
tempered his to-date stri-
dent criticism of the budget 
and said he had not ruled 
out supporting a watered 
down GP fee, pointing 
out that a wealthy person 
could afford the fee but 
that it would hit the poor 
and pensioners hard.
Labor Treasury spokesman 
Chris Bowen said three 
months after the budet 
had been handed down, 
ministers were expressing 
“thought bubbles about 
their policies and wheth-
er they’ll compromise or 
not”.
“Three months later, the 
Treasurer is still strug-
gling with his first budget. 
His first budget was a fun-
damental failure. Unfair, 
bad for the economy and 
the Treasurer should rea-
lise this today, that three 
months later he has failed 
comprehensively to sell his 
budget,’’ he said.

Secret Treasury docu-
ments released under 
Freedom of Information 
reveal that local pension-
ers will be $131.80 worse 
off every year as a result 
of the Abbott Govern-
ment’s new GP Tax and 
hikes to the pharmaceuti-
cal co-payment.
This is in addition to cuts 
to the pension and other 
measures that will hurt 
pensioners in the Budget.
The secret documents 
reveal that pensioners 
would have to pay $61.80 
more in PBS co-pay-
ments, as well as $70 for 
the GP Tax, capped at ten 
visits a year.
“Labor warned the GP Tax 
and PBS hikes were unfair 
and should be scrapped. 

TREASURY DOCUMENTS REVEAL 
HOCKEY KNEW HIS UNFAIR BUD-
GET WOULD HURT PENSIONERS

Now we have proof that 
Joe Hockey knew this 
too,” Mr Clare said.
“This may not seem a lot 
of money to Joe Hockey, 
but for pensioners every 
dollar counts.
“Our community will be 
hit harder by the GP Tax 
than almost anywhere 
else in Australia.
“98.2 per cent of all visits 
to the doctor in Blaxland 
are bulk billed - that’s the 
second highest rate of 
bulk billing in Australia.
“The GP Tax and PBS 
hikes are unfair and 
should be scrapped. Lo-
cal pensioners can’t af-
ford these new taxes.”

Media contact: Jamie 
Wassef (02)97902466

London: Australian com-
bat forces could return to 
Iraq under plans being dis-
cussed with our allies, Prime 
Minister Tony Abbott said in 
London overnight.
However, Mr Abbott took 
pains to emphasise it would 
be a limited mission to “pre-
vent genocide” – not on a 
scale comparable to previ-
ous military action in the 
country.
 “This is a fundamentally 
humanitarian mission de-
signed to protect innocent 
men, women and children 
from the murderous hordes 
that currently confront 
them,” Mr Abbott said, after 
a day spent in discussion 
with British defence and in-
telligence chiefs.
Tens of thousands of refu-
gees, mostly from the Yazidi 
sect, are trapped on Mount 
Sinjar in Iraq’s north, hav-
ing fled there after Islamic 
State (also known as Islamic 
State of Iraq and the Levant, 
or ISIL) fighters delivered an 
ultimatum to convert to Is-
lam or die. 
They are trapped without 
food or water and human 
rights experts have warned 
of the potential for genocide 
within days.
 “There is a darkening situ-

ation in the Middle East, in 
particular northern Iraq,” Mr 
Abbott said. “There is a con-
tinuing humanitarian catas-
trophe in and around Mount 
Sinjar.
“The murderous hordes of 
ISIL, now the Islamic State 
are on the march.”
ISIL had been crucifying, 
decapitating and summarily 
executing men, women and 
children, Mr Abbott said.
Australian C-130 aircraft 
based at Al Minhad near 
Dubai will begin dropping 
aid packages to the Mount 
Sinjad region before the end 
of the week.
Australia is consulting with 
its partners including the 
US and Britain about what 
further assistance it could 
provide, Mr Abbott said – in-
cluding protection of those 
on the mountain from the 
Islamic State fighters.
Australia will “provide what 
assistance we reasonably 
can to protect the people 
who are at risk not just from 
the elements, from starva-
tion, from dehydration, from 
exposure on Mount Sinjar - 
but also who are at risk from 
ISIL forces”, Mr Abbott said.
“We have seen over the 
last few months murderous 
intent … towards everyone 
who does not submit. Plain-
ly, as President Obama has 
pointed out, this is potential 
genocide.
“We should do what we can 
to protect people from po-
tential genocide … No one 
wants to stand aside in the 
face of a potential geno-
cide.”
Asked if that could include 
military action, Mr Abbott 
said “we certainly don’t rule 
that out”.
“We are talking to our … se-
curity partners about what 
we can usefully do to help.”
Mr Abbott said he could not 
go into details of what mili-
tary support had been re-
quested from Australia, or 
what he had offerred.
“These are ongoing discus-
sions,” he said. “Australia is 
not without capacity and we 
want to use the capacity we 
have for good.”
However, he stressed that 
this was a humanitarian 
cause, with the aim of pro-
tecting people from murder 
at the hands of ISIL terror-

ists – it did not have a “geo-
political objective”.
“There is a world of differ-
ence between getting in-
volved to prevent genocide 
and the kind of involvement 
we have seen in recent years 
by Western countries in the 
Middle East. Just a world 
of difference and no one 
should conflate the two.”
He did not go into detail on 
whether the action would be 
air-based, or include troops 
on the ground.
“We are in discussion with 
our partners and allies,” he 
said.
Most of Australia’s troops 
left Iraq when combat opera-
tions ended in 2008, though 
some military officers re-
mained several years longer 
as advisers and providing 
embassy security.
Australian troops withdrew 
from Afghanistan at the end 
of 2013. 
Labor’s foreign affairs 
spokeswoman Tanya 
Plibersek said on Wednes-
day that Australia should 
be providing more aid 
money to strife-torn Iraq 
and criticised a decision 
to axe aid to Iraq in May’s 
budget.
‘‘It’s a shocking thing to re-
alise that last year we gave 
$7.7 million in overseas de-
velopment assistance aid 
to Iraq,’’ Ms Plibersek told 
ABC radio on Wednesday.
‘‘Australia has the capac-
ity to do much more for the 
people of Iraq.’’
In June Foreign Affairs 
Minister Julie Bishop an-
nounced $5 million in aid 
for those fleeing the terror 
group Islamic State of Iraq 
and the Levant.
On Tuesday, Mr Abbott met 
Brtiain’s Joint Intelligence 
Committee, which oversees 
the country’s intelligence 
agencies and briefs the gov-
ernment, and held talks with 
the British Fforeign Secre-
tary Philip Hammond and 
Defence Secretary Michael 
Fallon. He also spoke with 
PM David Cameron – who 
is on holiday – over the 
phone.
Mr Abbott said there was 
no higher priority for his 
government than the safety 
of the Australian people “in 
a difficult and dangerous 
world”.

Tony Abbott: Australian troops could return to Iraq
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اعالنات

Saturday 16 August 2014  2014 آب   16 السبت 

كفالة ملدة سنة على اجلهاز

كفالة ملدة سنتني على القنوات

يف خدمة الزبائن 24/7

 أحضر هذا االعالن واحصل

على حسم %10

بادارة محمد هوشر

178 Whitehorse Rd, 
Blackburn VIC 3130

Tel: 03 9878 2923 

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9 صباحا حتى 5 بعد الظهر
السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر

% 2
سم 0

أحضر هذا االعالن واحصل على ح

20% OFF 
!!!!

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to ANzAc St

أسعار  ال  تنافس وصدق يف املعاملة 

تــنزيالت كـبرية جــدا على مجيع املوجودات
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت واهلدايا

فرع ملبورن 204 B Hume Highway,  Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبريةفرع سيدني



انـرتفـيجن 
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية
تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم

تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك

 ثمن الجهاز450 دوالرا.. سعر خاص ألول 100 مشرتك بـ 199 دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

1300  z a a p   t v
1300 9  2  2  7      8  8

لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية

كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
الجهاز 
مكفول

ملدة سنة 
واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر: - بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
  - اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة، مثال، بإمكانك مشاهدته من جديد 

257 Wًoodville Road- Merrylands NSW -  Tel; 1300 922 788 - Web: www 
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345
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